
 

کورتهیهک دەربارەی زبڵی ڕۆشنبیران 
بێرتراند ڕەسڵ 

وەرگێڕان: الئق حهمه 



کورتهی وەرگێڕان 

ئهم وتارەی بێرتراند رەسڵ بهشێکه له کۆکراوەی وتارەکانی بهناونیشانی "وتارە بێناوبانگهکان" و 
سهرچاوەی دەقهکهم لهم بهستهرەی زانکۆی کێنت ستهیت وەرگرتوە. ناونیشانی بابهتهکهش 

وەرگێڕانی ئاسان نهبوو ههرچۆن بۆچونه وردەکانی ناوی ئاسان نین وەرگێڕانیان. هۆکارێکی دیکهش 
ئهوەیه که له بۆچونهکاندا، چونکه ڕەخنه له پیاوانی "ڕۆشنبیر" ئهگرێ، ههم وردەکاری کهم ئهدات و 
وەک ئهوەی خوێنهر تهواوی بابهتهکه ئاگادار بێت به کورتی و به توانجیشهوە ئاماژەیان پێ ئهکات. 

بۆیه ناچار بوم چهن پهراوێزێک زیاد بکهم، خوێنهر ئهتوانێت زیاتر لهسهر کهس، ڕووداو یان جێگا 
ئاماژەپێکراوەکان بخوێنێتهوە. 
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مرۆڤ ئاژەڵێکی ئهقاڵنیه - النی کهم ئاوایان پێ وتووم. بهدرێژایی ژیانێکی درێژ، وریایانه گهڕام 
بهدوای بهڵگهدا بۆ پشتیوانی لهم ڕستهیه، بهاڵم تا ئێستا بهختم نهبوە ڕێم لێی کهوێت، ههرچهنه له 

زۆر واڵت گهڕاوم که دابهش بوون بهسهر سێ کیشوەردا. به پێچهوانهوە، بینیم که چۆن دنیا بهردەوام 
بهرەوە شێتێی ئهڕوات. نهتهوەی گهورەم بینی، پێشتر پێشهوای شارستانیهت بوون، ڕێیان لێ 

شێوێنرا لهالیهن وتارخوێنانی الفوگهزافی پووچهوە. بینیم که چۆن دڕندایهتی، چهوساندنهوە و 
خورافیات به باز و ههنگاوی گهورە زیادی کرد، تا وای لێهاتوە که گهشتووینهته خاڵێک که تیایدا 

ههڵدان به شان و باڵی ژیریدا ئهتکات به پیاوێک که وا تهماشابکرێ کۆنه ئهقڵێکی پهشیمان بێ لهوەی 
له سهردەمانێکی کۆندا نهمردبێ. ئهمه ههمووی خهفهتاویه، بهاڵم خهفهت ههستێکی بێسوودە. بۆ 
ئهوەی ڕاکهین لێی، وام لێهات له ڕابردوو ورد ببمهوە وریایانهتر لهوەی پێشتر خهریک بووم، بینیم 

ههروەک چۆن ئێراسمسیش بینی، ههڵه ههمیشهییه و کهچی مرۆڤیش ههر ماوە. ههڵهکانی سهردەمی 
خۆمان ئاسانتر دیارن کاتێ تهماشایان بکهی بهپاشخانی ههڵهی ئهوانی پێش ئێمه. لهم نووسینهدا 

گێلێتی ڕۆژانی سهردەم لهگهڵ سهدەکانی ڕابردوو تێکهڵ ئهکهم. لهوانهیه ئهنجامهکهی یارمهتیمان 
بدات ئاسۆی سهردەمی خۆمان ببینین، وە بشزانین که خراپتر نین له چاخهکانی پێشووی باپیرانمان 

تیای ژیان و بێ فهالکهتی کۆتاییهێنهریش. 

ئهرستۆ، ئهوەندەی من بزانم، یهکهم کهس بوە که بانگهشهی ئهوە بکا مرۆڤ ئاژەڵێکی ژیرە. 
هۆکارەکهی بۆ ئهم بۆچوونهی لهمڕۆدا زۆر سهرنج ڕاکێش نیه، ئهڵێ، ههندێ کهس ئهتوانن کرداری 

کۆکردنهوە بکهن. ئهو وای زانیوە سێ جۆر ڕۆح ههیه: ڕۆحی سهوزە، که ههموو زیندەوەران ههیانه، 
چ مرۆڤ چ ڕوەک، که پهیوەسته به خواردن و گهشه؛ ڕۆحی ئاژەڵ، که پهیوەسته به جووڵهوە، 

لهالیهن مرۆڤ و ئاژەاڵنی ئاستنزمترەوە ترەوە هاوبهشه؛ و دواههمیش ڕۆحی ژیرانه یان ئهقڵ، که 
زەینی خواییه، بهاڵم تیایدا مرۆڤ بهشداریهکی تا ڕادەیهک کهمتر یان زۆرتر ئهکهن بهراورد به 

حیکمهتیان. لهبهر بههای ژیریه ئهوترێ که مرۆڤ ئاژەڵێکی ئهقاڵنیه. ژیریهکهی به چهن ڕێگایهک 
نیشان ئهدرێ، بهاڵم زۆر به تۆخی بهوە دیاری ئهکرێ که توانای کردارە بیرکاریهکانی ههیه. سیستمی 

ژمارەی یۆنانی کۆن زۆر خراپ بوو، بۆیه خشتهی لێکدان یهکجار قورس بوو، و ژمارەکردنی ئاڵۆزیش 
تهنها لهالیهن خهڵکی زیرەکهوە ئهکرا. ئهمڕۆ، ههرچهن مهکینه توانای ئهنجامدانی ژمارەکردنی ههیه 
له زیرەکترین مرۆڤ، کهس بانگهشهی ئهوە ناکا که ئهم ئامێرانه نهمر بن یان به ئیلهامی خوایی ئیش 

بکهن. چوونکه کرداری بیرکاری ئاسانتر بوە، کهمتریش ڕێزی ههیه. ئهنجامهکه ئهوەیه کهوا، ههرچهن 
فهالسیفه بهردەوامن لهوەی پێمان بڵێن چ کهسانێکی چاکین ئێمه، چیتر ناتوانن بڵێن لهبهرئهوەی 

ئهتوانین کرداری بیرکاری ئهنجام بدەین بۆیه ئاوا پیاماندا ههڵئهدرێ. 



دەی مادەم مۆدەی سهردەم نیه چیتر ڕێگا بهخۆمان بدەین که بڵێین ئهها ئهو کوڕانه چهن جوان 
ژمارەی بیرکاری ئهکهن کهواته بهڵگهن بۆ ئاقڵیی مرۆڤ و ڕۆح النی کهم نهمرە، کهوابێ با شوێنی تر 

بگهڕێین. یهکهمجار سهیری کوێ بکهین؟ تهماشای دەوڵهتمهدارە دیارەکان بکهین، که به 
سهرکهوتوویی توانیویانه جیهان بگهیهننه ئهم دۆخهی؟ یان تهماشای پیاوانی نووسهر بکهین؟ یان 
فهالسیفه؟ ههموو ئهمانه ئیدیعای خۆیان ههیه، بهاڵم وابزانم باشترە لهوانهوە دەست پێ بکهین که 

خهڵکانی باش دانیان پیا ئهنێن که ژیرترین و باشترین مرۆڤن، کهسانی دیندار. ئهگهر ئهوان 
سهکهوتوو نهبن لهوەی ئهقاڵنی بن، چ هیوایهک ئهمێنێ بۆ ئێمهی داماو و فانی؟ بهداخهوە - ههرچهن 

بهوپهڕی ڕێزەوە ئهمه ئهڵێم - ههندێ کات ههبوە که حیکمهتی ئهوان زۆر دەرنهکهوتووە، و شتێکی 
سهیریشه بڵێم، ئهمه له کاتێکیشدا بوە که دەسهاڵتی پیاوانی ئاینی گهورەترین بوە.  

چاخهکانی باوەڕکردن، که کهسانی شێوە-خوێندەوار پیایدا ههڵئهدەن، سهردەمانێک بوە کهوا پیاوانی 
ئاین ههموو شتێکیان لهژێردەستدا بوە. ژیانی ڕۆژانه پڕ بوە له موعجیزە که کرابوون بهباو لهالیهن 

سهیدەکان، و جادووگهری که لهالیهن جادووگهر و شهیتانهکانهوە ئهنجام ئهدرا. ههزاران جادووگهر 
سووتێنران لهسهر ئهمه. گوناههکانی مرۆڤ به قاتوقڕی و تاعون سزا ئهدرا، به بوومهلهرزە، الفاو و 

ئاگر. کهچی سهیرە بڵێم، هێشتا گوناهبارتر بوون له ئهمڕۆژانه. زانستێکی کهم ئهزانرا دەربارەی 
جیهان. چهند پیاوێکی شارەزا سهلماندنه یۆنانیهکان دەربارەی خڕڕێتی زەوی بیر مابوو، بهاڵم زۆربهی 
خهڵک گاڵتهیان ئهکرد به فیکرەی دووجهمسهربونی زەوی. کوفر بوو بڵێی له دوو جهمسهری بهرامبهر 
یهک مرۆڤ ئهژی. بهگشتی وا دائهنرا (ههرچهن کاتۆلیکه مۆدێرنهکان ئێستا نهمرترن لهبۆچووندا) که 

زۆربهی زۆری مرۆڤایهتی بهنهفرەت کرابن. ههمیشه له ههموو ههنگاوێکدا مهترسی خۆی مهاڵس 
دابوو. شهیتان شهڕیان بوو لهسهر خواردنی ئامادەی قهشهکان، و ئهچوونه لهشی ئهو کهسانهوە که 

خواردنیان بخواردایه بێ ئهوەی هێمای خاچهکه بکهن پێش ئهوەی دەست به خواردن بکهن. خهڵکی 
کۆن ئهڵێن "خوا ڕەحمت لێ بکا" کاتێ ئهپژمیت، بیریان چووە که ئهم عادەته له کوێوە هاتوە. 

هۆکارەکهی ئهوە بوو که باوەڕ وابوو که له کاتی پژمیندا ڕۆحیان چوەته دەرەوە و شهیتانی ئامادەش 
یهکسهر ئهچووە لهشێکی بێڕۆحهوە، بهاڵم ئهگهر بڵێی "خوا ڕەحمت لێ بکا" شهیتانهکه ڕاو ئهنێت. 

بهدرێژایی ٤٠٠ ساڵی ڕابردوو، که تیایدا گهشهی زانست پلهپله نیشانی مرۆڤی دا که چۆن زانیاری 
دەستکهوێ دەربارەی ڕێگاکانی سروشت و زاڵبوون بهسهر هێزە سروشتیهکاندا، پیاوانی دین شهڕێکی 
دۆڕاو ئهکهن دژی زانست، ههروا ئهستێرەناسی، جیۆلۆجیا، ئهناتۆمی و فیسیۆلۆجی، زیندەوەرزانی و 

دەروونناسی و سۆسیۆلۆجیا. له گۆشهنیگایهک بێهیوا ئهکرێن، ئهچنه گۆشهنیکایهکی تر. کاتێ له 
ئهستێرەناسیدا دۆڕان، چیان پێ کرا کردیان تا جیۆلۆجیا گهشه نهکات، له زیندەوەرزانی دژی داروین 



جهنگان، له ئێستاشدا دژی بیردۆزە زانستیهکانی دەروونناسی و پهروەردە ئهجهنگن. له ههر 
قۆناغێکدا، ههوڵ ئهدەن خهڵکی پهردەپۆشکردنهکهی پێشتریان بیرچێتهوە، بۆ ئهوەی 

پهردەپۆشکردنهکهی ئێستایان نهناسرێتهوە. با چهن نموونهیهکی نائهقاڵنیانهی نێو پیاوانی دینی 
لهسهرەتای سهرههڵدانی زانستهوە باس بکهین، و دوایش بزانین باقی مرۆڤایهتی هیچ باشترن لهوان. 

کاتێ بنیامین فرانکلین توڵی ئاسنی داگیرساوی داهێنا، پیاوانی دین، له ئینگلتهرا و ئهمریکا، به 
پشتیوانی بهحهماسی شا جۆرجی سێیهم، ئیدانهیان کرد وەک الدان له ویستی پاکی خوودا. ئاخر 

ههموو کهسێکی ئهقڵ دروست الی وابوو، ههورە بروسکه الی خواوە نێردرابوو بۆ سزادانی بێدینی 
یان ههر گوناهێکی تری گهورە - هیچ کات پیاوانی لهخواترساو کارەبا نایانگرێت. بۆیه ئهگهر خودا 

بیهوێ بدا له ههر کهسێ، بنیامین فرانکلین نابێ دەستکاری دیزاینی خودا بکات، ئهیچۆن، ئهوە 
یارمهتیدانی کهسانی تاوانبارە ئهگهر وا بکهیت. بهاڵم خودا خۆشی تهداخولی کرد. ئهگهر باوەڕ به 

دکتۆر پرایس بکهین، یهکێ له پێشهوایانی بۆستن. ههورەبریسکه لهکار خرا به "گڵۆپه ئاسنینه 
داهێنراوەکانی بلیمهت دکتۆر فرانکلین"  بۆیه ناوچهی ماساچوسیتس لهرزی به زەمین لهرزە، دکتۆر 

پیهرس وای زانیبو که خودا لهعنهتی ناردوە بۆ "خاڵه ئاسنهکان". له خوتبهیهکدا لهسهر بابهتهکه وتی 
"له بۆستن زیاتر دانراون تا له نیو ئینگالند، بۆیه بۆستن زیاتر لهرزیوە. ئهی! کهس ناتوانێ له دەسته 

بهتواناکانی خودا ڕا بکات". ههرچهن، وادیارە قهدەر دەستی له بۆستن شتبوو لهسهر خراپهکاریهکانی، 
چونکه گڵۆپ تا دەهات زیاتر و زیاتر بهکار ئههات له ههموو شوێنێکدا، کهچی زەمینلهرزەکانی 

ماساچوسیستس ههر وەک خۆی به دەگمهنی مایهوە. سهرەڕای ئهمهش، بۆچوونی دکتۆر پرایس، یان 
بۆچوونیکی زۆر نزیک لهوە، هێشتا لهالیهن زۆرێک له خهڵکانی دەستڕۆیشتووی زیندوو ههر ماوە. 

کاتێ، جاروبارە، زەمینلهرزەی خراپ ئهدات له هیندستان، مههاتما غاندی زۆر به گهرمی داوا له 
ههڤاڵهکانی ئهکات بزانن ئهوە فهالکهته و وەک سزایهکه بۆ گوناههکانیان. 

له دوورگهکهی منیشدا ئهم بۆچوونه هێشتا ههر ماوە. له کاتی جهنگی ڕابردوودا، دەوڵهتی بهریتانی تا 
توانی بزووتنهوەی بهرههمهێنانی خواردنی لهناوخۆدا جواڵند. له ١٩١٦، کاتێ بارودۆخ باش نهبوو، 

پیاوێکی دینیی سکۆتلهندی نامهی نووسی بۆ ڕۆژنامهکان کهوا سهرنهکهوتنی سوپا هۆکارەکهی 
بڕیارەکهی حکومهت بوو، له ڕۆژی شهممهی پیرۆزدا پهتاته چێندرابوو. بهاڵم له فهالکهت ڕزگار بوون، 

چوونکه ئهڵمانهکان ههر دە فهرمانهکهی جولهکهیان پشتگوێ خستبوو، نهک تهنها یهک دانهیان. 

ههندێ جار، گهر پیاوانی بهتهقوا جێی باوەڕ بن، ڕەحمی خودا به شێوەیهکی سهیر به دڵی خۆی بڕیار 
ئهدات. تۆپلهیدی، نووسهری "بهردی زەمانه" له قهشهگایهک بۆ قهشهگایهکی تر باری کردبو، 

ههفتهیهک دوای بارکردن، ئهوەی پێشتریان گڕی گرتبوو، قهشه جێگرەوە تازەکه زەرەری زۆری کردبوو 
تیایدا. بۆیه تۆپلهیدی سوپاسی خوای کردبوو، دەی نازانرێ قهشهی زەرەرمهند چی کردبوو تا شایهنی 



ئهوە بێت. بۆرۆ، له کتێبی "ئینجیل له ئیسپانیا" ئهڵێ بهناو دۆڵێکدا تێپهڕیم که پڕبوو له جهردە. دەی 
کاروانی دوای من ڕووتکرابوونهوە و ههندێکیشیان کوژرابوون، کاتێ بۆرۆ ئهمه ئهبیستێ، وەک 

تۆپلهیدی ئهمیش سوپاسی خوا ئهکات. 

ههرچهن ئێمه له قوتابخانه، ئهستێرەناسی کۆپهرنیکۆس ئهخوێنین، هێشتا نهیتوانیوە بێته ناو دین 
یان بههاکانمانهوە، و هێشتا نهیتوانیوە باوەڕکردن به بهختی ئهستێرەکان لهناو ببات. خهڵک هێشتا وا 

ئهزانن پالنی خوایی هێشتا بهجیا سهیری مرۆڤ ئهکات، و نهک ههر ئهوەی که قهدەر ئاگای له 
باشهکانه، بهڵکوو خراپهکانیش سزا ئهدات. ههندێ جار ئهحهپهسێم به کفری ئهوانهی خۆیان بهتهقوا 

دا ئهنێن  - بۆ نمونه، ژنهقهشه که خۆیان ئهشۆن دایم ڕۆبێکیان لهبهردایه. کاتێ لێیان ببپرسی بۆ، 
کاتێ هیچ پیاوێ نایان بینێت، ئهڵێن: "ئای، تۆ خوات بیر چوە". وادیارە خوا الی ئهوان کابرایهکی 
چاوچنۆکه و سهیری ئهمان ئهکات، له کاتێکدا کون فهیهکونه و ئهتوانێ بهناو دیواردا بیان بینێ، 

ناتوانێ بهڕۆبێکهوە بیان بینێ. ئهمه بۆچوونێکه بهڕاستی الم سهمهرەیه. 

تهواوی فیکری "گوناهـ" الم شتێکی سهیرە، تهبیعی هی ئهوەیه که من خۆم کهسێکی گوناهبارم. ئهگهر 
"گوناهـ"بریتی بێ له دووچاربوون به ئازارکێشانێکی ناپێویست، ئهوکاته لێی تێ ئهگهشتم، بهاڵم به 

پێچهوانهوە، گوناهـ زۆرجار هۆکارەکهی ئهوەیه که خۆت الدەی له دووچاربوون به ئازاری ناپێویست. 
چهن ساڵێ پێش، له مهجلیسی پیرانی ئینگلتهرا، یاسایهک پێشنیار کرا بۆ بهیاساییکردنی خۆمراندن 

بۆ کهسانی نهخۆشی بێچارەسهر و پڕئازار. پێویست بوو نهخۆش ڕازی بێ، لهگهڵ چهن بهڵگهی 
پزیشکی. بۆ من و بهسادەیی، ئهمه ئاساییه که ویستی نهخۆش بزانرێ، بهاڵم گهورەقهشهی 

کانتهربهری خوالێخۆشبوو، کهسی ئینگلتهرا و پسپۆڕ له گوناهـ، ڕوونیکردەوە که ئهو بۆچوونه ههڵهیه. 
خواستی کهسی نهخۆش ئهم کردارە ئهکاته خۆکوشتن، و خۆکوشتنیش گوناهه. جهنابی لۆردانی 

مهجلیسیش گوێیان گرت له دەنگی دەسهاڵت و یاساکهیان ڕەتکردەوە. دواتر بۆ ئهوەی گهورەقهشه و 
خواکهی ڕازی بکهن، دەبوو لێقهوماوانی دەستی شێرپهنجه چهندین مانگ دوچاری ئازاری تهواو 

بێسود ببن مهگهر دکتۆرێک یان برینپێچێکی زۆر مرۆڤ مهترسی تۆمهتی کوشتنی بخستایهته 
سهرخۆی تا نهجاتیان ببێ. من کێشهم لهگهڵ بابهتی خوایهکدا ههیه که لهزەت ئهبینێ له بیرکردنهوە 

لهم جۆرە له ئهشکهنجه، ئهگهر خودایهک ههیه و توانای ئهوەی ههیه ئهو جۆرە دڕندەییه ببینێ، من به 
دڵنیاییهوە به شایانی پهرستنی نازانم. بهاڵم ئهوە تهنها ئهوە ئهسهلهمێنێ که من کهسێکم چهندە له 

دابڕان له ڕەوشتدا ڕۆچووم. 

بهههمان شێوە سهرم سوڕماوە له شتانێک گوناهن و به شتانێک که گوناهـ نین. کاتێ کۆمهڵگای ڕێگرتن 
له دڕنهدایهتی بهرامبهر ئاژەاڵن داوای پشتیوانی له پاپا کرد، ڕەفزی کرد، لهسهر بنهمای ئهوەی که 

مرۆڤهکان هیچ قهرزاری ئاژەاڵنی خوار خۆیان نین، وە خراپ جواڵنهوە لهگهڵ ئاژەاڵندا هیچ گوناهێک 



نیه. ئهمه لهبهر ئهوەی کهوا ئاژەڵ ڕۆحی تیا نیه. لهوالشهوە، خراپه هاوسهرگیری بکهی لهگهڵ 
خوشکی خێزانه مردوەکهتدا - النی کهم کهنیسه وامان فێر ئهکهن - ههرچهندە تۆ و ئهویش بتانهوێ 
هاوسهرگیری بکهن. ئهمه لهبهر ئهوە نیه که دوچاری دڵتهنگیهک ببن، بهڵکو لهبهر ئهوەیه که دەقێک 

ههیه لهناو ئینجیلدا. 

زیندوکردنهوەی جهسته، که یهکێکه له خاڵهکانی بیروباوەڕی هاوەاڵنه، بریتیه له بیروباوەڕێک که 
جۆرەها لێکهوتهی سهیری بهدواوەیه. نوسهرێک ههبوو چهن ساڵ پێش، که بهشێوەیهکی زۆر 

نازیرەکانه ڕێکهوتی کۆتایی ژیانی دیاری کردبوو. ئهیوت که گوایه جهستهی مرۆڤهکان پێویستی به 
ماددەی خاو ههیه بۆ ئهوەی بتوانێ بهرگه بگرێ تا ڕۆژی دوایی. بهوەی که به وردی بڕی مادەی خاوی 

ههژمارکردبوو، ئیتر گوایه بهوە توانیبووی ڕۆژی دوایی دیاری بکات و لهو ڕۆژەدا مادەی خاو نامێنێت 
پێی بژین. کاتێ که ڕۆژەکه هات، ئیتر ئهبێت کۆتایی دنیا بێت، لهبهر ئهوەی لهو ڕۆژە بهدواوە 
زیندوکردنهوەی جهسته مهحاڵ ئهبێت. بهداخهوە بیرم چوە ڕێکهوتهکه کهیه بهاڵم ئهزانم که 

ڕێکهوتهکه زۆر دوور نیه لهمڕۆوە. 

سهید تۆماس ئهکویناس، فهیلهسوفی فهرمی کهنیسهی کاتۆلیکی، بهدرێژی و به جددی ههمان 
کێشهی باس کردوە، که نیگهرانم، خواناسه مۆدێرنهکان پشتگوێی ئهخهن. ئهو گۆشتخۆرێک ئههێنێته 

پێشچاوی که گۆشتی مرۆڤ نهبێ هیچی تری نهخواردوە، و باوک و دایکیشی پێش ئهویش ههروا 
ههمان حهزیان ههبووبێت. ههموو پارچهیهکی جهستهی بریتیه له بهشێکی جهستهی کهسێکی تر. 
ناتوانین وای دانێین که نابێ ئهوانهی لهالیهن گۆشتخۆرەکانهوە خوراون کورته ڕێگای ههمیشییان 

دۆزیبێتهوە. بهاڵم ئهگهر وانیه، چی ئهمێنێتهوە له گۆشت خۆرەکه؟ چۆن ئهکرێ ئهو بۆ ههمیشه له 
جهههننهمدا بسوتێنرێ، ئهگهر هاتوو جهستهی بگهڕێنرێتهوە سهر خاوەنه ئهسڵیهکانیان؟ ئهمه 

پرسیارە سهرسوڕهێنهرەکهیه، که جهنابی سهید به دروست لێی تێگهشتوە. 

1لهم ڕوەوە ئۆرتۆدۆکسهکان دژایهتیهکی سهیریان ههیه بهرامبهر سوتاندنی مرۆڤ، که وا دیارە ئهوە 

دەر ئهخات که بهتهواوی له قودرەتی خوایی حاڵی نهبووبن. وا بیر ئهکهنهوە که ئهگهر جهستهیهک 
بسوتێنرێ سهختترە بۆ خودا که بتوانێ کۆی کاتهوە و زیندوی کاتهوە دوبارە بهرامبهر به جهستهیهک 

که خرابێته ژێر خاک و گۆڕا ببێت به کرم. گومان لهوە نیه که کۆکردنهوەی گهردەکانی ناو ههواو و 
ههڵوەشاندنهوەی کرداری سوتاندنهکه کارێکی سهخته تا ڕادەیهک، بهاڵم به تهئکید ئهبێت ئهوە کوفر 

بێ که بوترێ ئهوە مهحاڵه بۆ خودا. بۆیه ئهگهمه ئهو ئهنجامهی کهوا دژایهتی کردنی سوتاندنی 

1 مەبەست لە وشەی ئۆرتۆدۆکس جۆری بنەڕەتی دین'کە وەک ئیسالمی سوننە ب3وانە ویکیپیدیا، ل'رە باسی 
مەسیحیەکان ئەکات.



جهستهی مردوو ئهبێت کوفر بێت. بهاڵم گومانم ههیه لهوەی که بۆچونی من هیچ قورساییهکی 
ههبێت الی ئۆرتۆدۆکسهکان. 

زۆر به خاوی و بێدڵی بوو که کهنیسه هاته سهر ئهوەی ڕێگا بدەن جهستهی مرۆڤ بۆ بواری پزیشکی 
2تهشریح بکرێت. داهێنهری بواری تهشریح ڤهسیلیهس ناوێک بوو، که له دیوانی ئیمپراتۆر چارلسی 

پێنجهم حهکیم بوو. توانای پزیشکیی وای کردبوو که ئیمپتراتۆر بیپارێزێت، بهاڵم دوای ئهوەی 
ئیمپراتۆر مرد توشی گێچهڵ بوو. جهستهیهک که ئهو ئیشی لهسهر کردبوو گوترابوو گوایه نیشانهی 

ژیانی تێدا بوە لهژێر چهقۆی ئهودا، و تۆمهتبار کرا به کوشتن. له لێکۆڵینهوەکهدا داواکرا که پاشا 
فیلیپی دوەم نهرمی بنوێنێت له مهسهلهکهدا، بۆیه حوکم درا بهوەی حهج بکات له جێگای پیرۆز. له 

کاتی گهڕانهوەیدا دوچاری کهشتی تێکشان هات و له هیالکیدا مرد. چهندین سهدە دوای ئهم، 
قوتابیانی پزیشکی زانکۆی پاپازی ڕۆم ڕێگهیان پێدرا دەست بکهن به تهشریح، که ئهندامهکانی 

زاوزێی لێ تهرک کرابوو. 

پیرۆزی جهسته باوەڕێکی باوە. زۆرترین پیرۆزبوونیشی الی میسریهکان بوو، گهشته ئهوەی مۆمیا 
بکهن. تا ئێستاش به تهواوی ههر ههیه له چین. نهشتهرگهرێکی فهرەنسی، که لهالیهن چینیهکانهوە 

ئیشی پێدرابوو پزیشکیی ڕۆژاوایی بڵێتهوە، که داوای کردبوو جهستهی بدەنێ تهشریحی لهسهر 
بکات ببوە ههرا لهسهری، کهچی وترابوو خهمت نهبێ ژمارەی بێسنور له جهستهی خهڵکی زینوی 

تاوانکارت ئهدەینێ. کهچی که وتبوی نهخێر خاوەن ئیشه چینیهکانی وتبوویان به هیچ شێوەیهک تێ 
ناگهین بۆ ناڕازیت. 

ههرچهندە جۆرەها گوناهـ ههیه، حهوت جۆریان کوشندەن، بهرههمدارترین ئیشی شهیتانیش بابهتی 
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ههیه. باشترین شت ئهوەیه که به سهڵتی بمێنیتهوە و ئهوانهی که نهتوانن ئهو پیرۆزیه ههڵگرن ئهوا 
ئهتوانن زەواج بکهن. خهوتن لهگهڵ خێزانهکهتدا گوناهـ نیه، بهو مهرجهی کهوا خهوتنهکه به نیهتی 

ئهوە بێت که وەچه بخهیتهوە. ههموو خهوتنێکیش له دەرەوەی زەواج گوناهه، و ههروا بهههمان 
شێوە ئهگهر لهگهڵ خێزانی خۆشتا بی بهاڵم ڕێگه له مناڵ بوون بگرن. لهباربردنی دوگیانیش ههر 

2 ئاندریەس ڤەیسلیەس سەدەی ١٦ ژیاوە و خەLکی بەلجیکای ئ'ستا بوە.

3 ئەوە نیە ئەوترێ گوھانکردن ئیشی شەیتانە

4 پۆڵ یان پۆLس گوایە ھاوLی مەسحی بوە و سەدەی یەکی زاینی ژیاوە

5 گەورە فەیلەسوفی مەسیحیەت سەدەی پ'نجەم ژیاوە

6 تۆماس دیسان ھاوەLی مەسیح و لەنوسینەکانی ڕەس^شیدا لەوانەیە پەیوندیدار ب'^م بەوە ناسراوە گومانی لە 
زینوو بونەوەی مەسیح ھەبوە.



گوناهه، ههتا ئهگهر ڕای پزیشکیش وابێت کهوا تهنها ڕێگایه بۆ پاراستنی گیانی دایکهکه، چونکه ڕای 
پزیشک شایانی ههڵهیه بهاڵم خودا ئهگهر خۆی بزانێت باشه گیانی دایکهکه ڕزگار ئهکات. ئهم بۆچونه 
له یاسای ویالیهتی کۆنێنکتیکهتی ئهمریکادا چهسپێنراوە. نهخۆشی جنسی سزای خودایه بۆ گوناهـ. 

ڕاسته، لهڕێگای مێردێکی گوناهبارەوە، ئهکرێ بگوازرێتهوە بۆ ژنێکی بێتاوانیش و مناڵهکانیشی، بهاڵم 
ئهمه ئیتر سڕی ئیالهیه، که دژی بهتهقواییه ئهگهر هاتوو پرسیار بکهی لهسهری. نابێ پرسیاریش 

بکهین که بۆچی نهخۆشی جنسی لهالیهن خوداوەندەوە دانهمهزرێنرا بوو تا کاتی کۆڵۆمبهس. ئهگهر 
ئهوە سزای دانراوی گوناهه، ههموو ڕێکارێکی خۆپاراستن لێی ئهبێت ههر گوناهـ بێت- به دڵنیاییهوە 
جگه له ژیانێکی پڕبهها. زەواج بهفهرمی ههڵناوەشێتهوە، بهاڵم زۆرێک لهوانهی که زواجیان کردبوو 

دۆخهکهیان وانهبوە. بۆ نمونه ههندێ له کاسۆلیکه دەستڕۆشتوەکان، ههندێ بنهمای ههڵوەشاندنهوەی 
زەواجیان بۆ دۆزرابوەوە، بهاڵم بۆ فهقیر بههیچ شێوەیهک دەرگای وا نهبوو، تهنها لهکاتی 

نهتواناییاندا نهبێ. کهسانێ تهاڵقدرابن و زەواجیان کردبێتهوە له چاوی خوادا زینایان کردوە. 

دەستهواژەی "له چاوی خوادا" سهرم سوڕ ئههێنێ. یهکێک وا ئهزانێ که خودا ههموو شتێک ئهبینێ، 
7بهاڵم ئهمه ههڵهیه بهڕوونی. چونکه ئهو ناتوانێ "ڕینۆ" ببینێ، ئاخر تۆ ناتوانی له چاوی خودادا جیا 

ببیتهوە له خێزانت. ئۆفیسی تۆماری خێزان خاڵێکی گوماناویه. ئهبینم که کهسانی بهڕێز، ناوی 
کهسێک نابهن که به ئاشکرا لهناو گوناهدا بژی، کهچی ئامادەن ناوی کهسێک بهێنن که زەواجێکی 

دەرەوەی شهرع بکهن، بۆیه دیارە خودا ئۆفیسی تۆماری خێزان ئهبینیێت. 

ههندێ پیاوی دیار وا بیر ئهکهنهوە که مهزههبی کهنیسهی کاتۆلۆکی بهڕاستی جێگای قێزە بهتایبهتی 
له بابهتی جنسدا. تۆڵستۆی و مههاتما غاندی، له تهمهنی پیریاندا، ئهوەیان وتوە که ههموو جۆرە 

8جنسێک خراپه، ههتا زەواجکردنیش و بهنیهتی مناڵ دروستکردنیش. مانهوەییهکان ههمان 

بۆچوونیان ههبووە، به پشتبهستن بهوەی مرۆڤ ههمیشه خهریکی گوناهه بهردوام قوتابی نوێیان 
ههبوە تا ئهمهیان فێرکهن. ئهم مهزههبه، بۆخۆی کوفرە، ههرچهن بۆخۆی ئهوەش کوفرە که بوترێ 
زەواجنهکردن و زەواجکردن وەک یهک شایانی بایهخن. تۆڵستۆی وای زانیوە توتن ئهوەندەی جنس 

خراپه، له یهکێ له ڕۆمانهکانیدا، پیاوێک که بیر لهوە ئهکاتهوە کهسێک بکوژێ یهکهمجار جگهرەیهک 
ئهکێشێ بۆ ئهوەی توڕەیی کوشتنی پێویست بۆ کردارەکه تیایدا دروست ببێ. توتن، لهگهڵ ئهوەدا له 

9دەقهکاندا یاساغ نهکراوە، ههرچهن ساموێڵ بهتڵهر ئهڵێ کهوا سهید پۆڵ ئهگهر بهاتایه و ناوی 

جگهرەی ببیستایه حهرامی ئهکرد. 

7 شاری ڕینۆی نەڤادا، ئەب'ت ھۆکار'کی ھەبa ڕەس` ناوی ڕینۆ ئەھ'ن'ت

8 کۆنە ئاینی "مانی"ی بابل و ئ'رانی کۆن.

9 ڕۆماننوسی ئینگلیز سەدەی نۆزدە



سهیرە که چ کهنیسه و چ ڕای گشتی خهڵکی مۆدێرنیش ئاژەڵ گرتنه خۆ مهحکوم ناکهن، بهو مهرجهی 
له ههنگاوێک تێنهپهڕێ. له چ ههنگاوێکدا ئیتر ئهبێته گوناھ مهسهلهیهکه بۆخۆی پهیوەسته به 

بڕیاردەرەکهوە. یهکێ له کاسۆلیکه ئۆرتۆدۆکسه ناسراوەکان ئهڵێ کهوا کهسی دانپێدانهر ئهکرێ بهر 
مهمکی ژنهقهشهیهک بکهوێ، بهاڵم نابێت به نیهتی خراپ بهری بکهوێ. بهاڵم یاسای سهردەم باوەڕ 

ناکهم هاوڕای بن لهسهر ئهم بابهته. 

ڕەوشتی مۆدێرن بریتیه له تێکهڵيی دوو شت، لهالیهک چۆن لهگهڵ یهکتر له کۆمهڵگایهکدا پێکهوە 
بژین، لهالیهکیش شتی یاساغی عادەتی که سهرچاوەکهیان خورافیاتی کۆنه، بهاڵم بهنزیکی له کتێبه 

پیرۆزەکانی مهسیحی، موحهمهدی، هیندی و بودیستی. تا ڕادەیهک ههردوو هاوڕان، بۆ نمونه 
یاساغکردنی کوشتن و دزی، پشتیوانی کراوە لهالیهن ههردوو ئهقڵی مرۆڤ و فهرمانی خواییهوە. 
بهاڵم ڕێگرتن له گۆشتی بهراز یان مانگا تهنها کاری دەقهکانه، ئهویش تهنها له ههندێ له ئاینهکاندا. 

کهچی سهیرە مرۆڤی مۆدێرن، که ئهبینن زانست چی هێناوەته کایهوە له دروستکردنی زانینی نوێ و 
گۆڕینی دۆخی ژیانی کۆمهاڵیهتی، هێشتا دەسهاڵتی دەق قهبوڵ ئهکهن که بریتیه له بهرجهستهکردنی 
دنیابینینی خێڵی زۆر کۆن و زۆر نهزانی جوتیار و ئاژەڵدار. زۆر ساردکهرەوەشه که ئهبینی دنیابینینی 

ئهوان پیرۆز کراوە و بێ ئهوەی ڕەخنهی لێ بگریرێت قهبوڵکراوە و لهکاتێکدا ئهبێته هۆکاری ئهو 
ههموو نههامهتیه ناپێویسته. ئهگهر ههسته بهبهزەییکانی مرۆڤ بههێزتر بوونایه، ڕێگایهکیان 

ئهدۆزیهوە بۆ ئهوەی ئهوە ڕوون بکهنهوە که ئهم دنیابینینه ههق نیه بهتهواوی جێبهجێ بکرێن، وەک 
ئهو فهرمانهی که ئهڵێ "بفرۆشه ههموو ئهوەی ههته، و بیدە به فهقیر." 

کێشهی لۆجیکیش ههیه له بیرۆکهی گوناهدا. پێمان ئهوترێ کهوا گوناهـ بریتیه له گوێڕایهڵی نهکردنی 
فهرمانی خودا، بهاڵم له ههمان کاتدا پێمان ئهوترێ که خودا قادرە. ئهگهر ئهو وایه، هیچ شتێک نابێت 
دژی ویستی ئهو ڕووبدا، لهبهر ئهوە ئهگهر گوناهبارێک دژی فهرمانی ئهو کردار بکات، ئهبێ ئهو ڕێگای 

دابێ ئهمه ڕوو بدات. سهید ئۆگستین به توندی ئهمهی قهبوڵ بوە، و دوپاتی ئهکاتهوە کهوا پیاوان 
بهرەو گوناهـ ئهبرێن بهو کوێریهی خودا خۆی بهسهریاندا ئههێنێت. بهاڵم زۆربهی خوداناسان، لهم 
سهردەمهدا، وا ههست ئهکهن ئهگهر خودا مرۆڤ دوچاری گوناهکردن بکات، دادەپهروەرانه نیه که 
بیان نێرێ بۆ جهههننهم له کاتێدا دەسهاڵتیان نیه. پێمان ئهوترێ کهوا گوناهـ بریتیه له گوێڕایهڵی 

10نهکردی خودا. کهچی ئهمه سهختیهکه ناڕەوێنێتهوە. ئهوانهی وەک سپینۆزا بهجددی قادر بوونی 

خوا وەرەگرن، ئهڵێن کهوا شتێک نیه بهناوی گوناهـ کردن. ئهمه ئهمان گهیهنێته ئهنجامی ترسناک. 
چی! هاوسهردەمانی سپینۆزا وتبویان، ئهی گوناهـ نیه که نیرۆ دایکی خۆی کوشت؟ ئادەم گوناھی 

10 باروخ سپیۆزا فەیلەسوفی ھۆLەندی سەدەی حەڤدە و ڕەس` لە کت'بی "م'ژووی فەلسەفەی ڕۆژاوا"دا یەکجار 

وەسفی بەتوانایی ئەکات.



نهکرد بهوەی سێوەکهی خوارد؟ ئایا کردارێک بهههمان شێوەی کردارێکی تر دادپهروەرانهیه؟ سپینۆزا 
تهکان ئهدات، بهاڵم هیچ وەاڵمێکی قایلکهر نادۆزێتهوە. ئهگهر ههموو شتێک به ویستی خودا بێ، 

خودا پێویسته وای ویستبێ که نیرۆ دایکی خۆی بکوژێت، لهبهر ئهوە ئهگهر خودا باشه، ئهبێ 
کوشتهنهکهش باش بێ. لهم موناقهشهیه دەرچوون نیه. 

لهالیهکی دیکهوە، ئهوانهی بهجدی وا ئهزانن که گوناهـ بێگوێکردنی خودایه ناچارن بڵێن خودا ههموو 
قودرەتێکی نیه. ئهمه ئیتر له ههموو مهتهڵه لۆجیکیهکان دێته دەرەوە، و بریتیه له بۆچونی کۆمهڵێ 

خواناسی لیبراڵ. بهاڵم له ههمان کاتدا، سهختی خۆی ههیه. چۆن ئهبێ بزانین وستی خوا کامهیه؟ 
ئهگهر هێزە شهیتانیهکانیش تا ڕادەیهک دەسهاڵتیان ههبێ، ئهکرێ ئهوان وایان لێ تێگهیاندبین که 

، که وایان زانیوە که  11ئهوە دەقی خوایه له کاتێکدا ئیشی خۆشیان بێت. ئهمه بۆچونی گنۆستیهکانه

تهورات ئیشی ڕۆحێکی بهدکار بێت. 

ههر لهگهڵ وازمان هێنا له ئهقڵی خۆمان، و قایل بوین به دەسهاڵتێک، ئیتر کێشهکانمان کۆتایی نایهت. 
دەسهاڵتی کێ؟ تهورات؟ ئینجیل؟ قورئان؟ له پراتیکدا خهڵک ئهو کتێبه به پیرۆز ئهزانن که لهالیهن 

ئهو کۆمهڵگایهی تیای لهدایک بوون به پیرۆز زانرابێت، لهناو ئهو کتێبهشدا ئهوەی حهزیان لێیهتی 
ههڵی ئهبژێرن، ئهوی دیکهی پشتگوێ ئهخهن. له سهردەمێکدا، بههێزترین دەقی ناو ئینجیل ئهمه بوو: 

"نابێت بهێڵی جادوگهرێک سهختی ژیان بچێژێ" بهاڵم لهمڕۆدا خهڵک باز ئهدەن بهسهر ئهمهیاندا، 
ئهگهر بکرێ بێدەنگ، بهاڵم ئهگهر نهکرا بهداوای لێبوردنهوە. بهو شێوەیه، ههتا کاتێک ئێمه کتێبێکی 
پیرۆزمان ئهبێ، هێشتا ئێمه ئهو ڕاستیه ههڵهبژێرین که بهتهواوی لهگهڵ بڕیارە پێشوەختهکانماندا 

بگونجێت. هیچ کاتۆلیکێ، بۆ نمونه، ئهو دەقه بهجدی وەرنارگرێ که ئهڵێ قهشهیهک ئهبێ تهنها 
مێردی یهک ژن بێت. 

بیروباوەڕی خهڵک هۆکاری جیاوازی ههیه. یهکێکیان ئهوەیه که ههندێ بهڵگه ههن بۆ ئهو باوەڕەی 
باسی ئهکهین. ئهمهش بۆ بابهتانێک که ڕاستین ئهچهسپێ، بۆ نمونه "ژمارە تهلهفۆنی فیسار چهندە؟" 
بهاڵم ههر لهگهڵ هاتینه سهر شتێک که شایانی موناقهشهبێ، ئیتر بنهماکانی باوەڕێک کهمتر شایانی 

بهرگریکردنه. باوەڕمان وایه، پێش ههموو شتێک، ئهوەی که وامان لێ ئهکا وابین ئهوەیه که ئێمه 
ئینسانی چاکین. بهڕێز هۆمۆ، ئهگهر هاتوو ههرسکردنێکی باش و داهاتێکی چاکی ههبێت، ههست 
ئهکات کهوا زۆر له فاڵنی دراوسێی ئهقاڵنیترە کاتێ دراوسێکهی زەواجی لهگهڵ کچه ههاڵتویهک 

کردوە و دایم پارە ئهدۆڕێنێ. وا ئهزانێ شارەکهی ئهم بااڵترە له شارێک ٥٠ میل لهوالتر: ئای ژووری 

11 گنۆستیزیم جۆر'کی کۆنی مەسیحی و جولەکەکانی سەردەمی شارستانیەتی یۆنانە کە زانیاری کەسی 

الیان گرنگتر بوە لە دەقەکان، مانەوی و سەبەئیەکانی ع'راقیش بە ھەمان دەستە ئەناسر'ن.



یهکهی تیجاری ترە و سهرۆک شارەوانیش ههرگیج نهچۆته  12بازرگانیهکهی گهورەترە و "یانهی ڕۆتاری"

زیندان. بێسنور واڵتهکهی خۆی ال گهورەترە بهراورد بهوانی تر. ئهگهر ئینگلیز بێ، به شکسپیر و ملتن 
ئهنازێ، یان به نیوتن و داروین، یان نیڵسن و وێڵینگتن، تهبیعی به میزاجی جهنابی. ئهگهر فهرەنسی 

بێ، پیرۆزبایی له خۆی ئهکا بهو ڕاستیهی که چهن سهدەیه فهرەنسا پێشهوایهتی دنیای کردوە له 
کهلتور، مۆدە و خواردندا. ئهگهر ڕوس بێ، وا ئهزانێ ئهو سهربه نهتهوەیهکه که تهنها نهتهوەی 

ڕاستهقینهی نێونهتهوەیین. ئهگهر یوگوسالڤی بێ، شانازی به بهرازەکانی واڵتهکهیهوە ئهکات، ئهگهر 
خهڵکی شارەوانی مۆناکۆش بێ، ئهوا شانازی به پێشهوایهتی دنیا ئهکات له قومارکردندا. 

بهاڵم ئهمانه تهنها شتانێک نین که پیرۆزبایی له خۆی پێ بکات. ئهی ئهم ئهندامێک نیه له توخمی 
'هۆمۆ ساپیهنهکان'؟ تهنها ئهم ئاژەڵهیه ڕۆحی نهمری ههیه، ئهقاڵنیه، جیاوازی نێوان باش و خراپ 

ئهزانێ، و فێری خشتهی لێکدانیش بوە. ئهی خودا له وێنهی خۆی دروستی نهکردوە؟ ههموو شتێکیش 
بۆ "خزمهتکردن"ی مرۆڤ دروست نهکراوە؟ خۆر دروست کراوە بۆ ڕۆژکردنهوە، مانگ بۆ شهوان -- 

ههرچهن مانگ، لهبهر لێشێوانێک، تهنها نیوەی شهوان ڕووناکه. ههموو بهروبومی زەوی دروست کراوە 
بۆ مرۆڤ. ههتا کلکی سپی کهروێشک، الی ههندێ له خوداناس، ئهرکێکیان ههیه، ئهویش 

ئاسانکارییهکه تا ڕاوچیهکان ڕاویان بکهن. تهبیعی، ڕاسته ههندێ ناقۆاڵییش ههیه، شێر و پڵنگ زۆر 
دڕن، هاوین زۆر گهرمه و زستانیش زۆر ساردە. بهاڵم ئهم شتانه کاتێ توشمان بوون که ئادەم بڕیاری 
دا سێوەکه بخوات، پێش ئهوە، ههموو ئاژەاڵن ڕووەکخۆر بوون، وەرزیش ههمیشه بههار بوو. ئهگهر 

ئادەم ڕازی بوایه به قۆخ و اللهنگی، ترێ و ههرمێ و ئهناناس، ئهو بهههشته ئێستا هی ئێمه ئهبوو. 

خۆبهگرنگ دانان، چ تاک چ گشتی، بناغهی زۆربهی زۆری باوەڕە دینیهکانمانه. ههتا بیرۆکهی گوناهـ 
سهرچاوەکهی له خۆبهشت زانینهوە دێ. بۆرۆ ئهگێڕێتهوە چۆن بانگخوازێکی وێڵشی ناسیوە که 

ههمیشه خهفهتباربوە. به دڵسوتانهوە پرسیاری لێ کردوە و ئهویش هاتۆته سهر ئهوەی دانی پێدا بنێ 
هۆکاری خهفهتباریهکهی: بهوەی که له تهمهنی حهوت ساڵیدا گوناهێکی کردوە دژی ڕۆحی پیرۆز. 

"هاوڕێ ئازیزەکهم" بۆرۆ ئهڵێ، "مههێڵه ئهوە ئازارت بدات، من به دەرزەن خهڵک ئهناسم لهو دۆخهدان. 
وا ههست مهکه که تۆ دابڕاوی له باقی مرۆڤایهتی بهم ڕووداوە، ئهگهر بپرسی، زۆر خهڵکی تر ههیه 
که ئازار ئهچێژن بههۆی ههمان بێشهنسیهوە." لهو چرکهیهوە، ئیتر پیاوەکه چاک ئهبێتهوە. لهزەتی 

لهوە ئهبینی که تهنها کهسێک بوو ئاوا بێ، بهاڵم هیچ لهزەتێک لهوەدا نیه که ئهندامی گروپێک بیت که 
ههموو وەک ئهو گونناهبار بن. تهبیعی ههمو گوناهبارێک ئاوا گرنگی بهخۆیان نادەن، بهاڵم خواناسان 

لهزەت لهوە ئهبینن که مرۆڤ بریتی بێ له بهشێک له غهزەبی خودا ههروەها خۆشهویستی خودا. 
دوای کهوتنهکه -میڵتن دڵنیامان ئهکاتهوە- 

12 ڕ'کخراوی ن'ونەتەوەیی ڕۆتاری ڕ'کخراو'کی ن'ودوLەتیە کە بنکەی سەرەکی لە ئەمریکایە.



خۆر یهکهم پێویستی جوڵهی بۆ دروست بوو تا بدرەوشێتهوە، بۆ ئهوەی کاریگهری ههبێ لهسهر زەوی 
سارد و سهرچاوەی گهرمی مامناوەند، له باکوەرەوە ههڵکات زستانی ڕەقکهرەوە و له باشورەوە بێت 

 . 13گهرمای هاوینی ڕۆژانی خۆروەگهڕ

ئهنجامهکه چهندە قابیلی ئهوەیه موناقهشه بکرێ، ئادەم زەحمهته ههستی کردبێ خزمهتکراوە که 
ڕوداوێکی وا گهورەی گهردوونی ڕووبدا بۆ ئهوەی ئهو دەرسێک وەرگرێ. تهواوی خواناسین، به 

نیسبهت بابهتی دۆزەخهوە کهمتر له بهههشت، ئهوەی بیر ئهچێ که پیاو گرنگترین بونهوەری 
گهردونه. لهبهرئهوەی ههموو خواناسهکان پیاو بونه، ئهم بۆچونهیان کهمترین بهرەنگاری کراوەتهوە. 

لهوکاتهوەی بیردۆزی پهرەسهندنیش بوە مۆدە، پیاههڵدانی مرۆڤ شێوازێکی نوێی وەرگرتوە. پێمان 
ئهوترێ کهوا پهرەسهندن به یهک مهبهستی گهورە ڕێنمایی ئهکرێ: به چهنهها ملیۆن ساڵ که تهنها 

لیته و لیقی ههبوە، بهدرێژایی تهمهنی دەیناسۆر و زەبهالحهکانی تر، به تهمهنی ههنگ و گوڵی کێوی، 
خودا خهریکی ئامادەکردنی لوتکهی داهێنانهکهی بوو. له کۆتاییدا، که کاتی خۆی هات، مرۆڤی 

، هیتلهر و مۆسۆلۆنی، که خودی ئهو خۆپیرۆزکردنه ببوە  15دروست کرد، بۆ نمونه 'نێرۆ' و کالیگوا 14

پاساوی ئهوەی ئهوان کردیان. لهالی من، مهحکومکردنی ههتاههتایش کهمتر جێگای باوەڕە، و 
کهمتریش جێگای گاڵتهپێکردنه، بهراورد بهو ئهنجامه بێتوانا و سهقهتهی که گوایه ئێمه شانازی بکهین 

بهوەی لوتکهی داهانێنانی خوایهکی قادرین. ئهگهر بهڕاستی خودا ئاوا قادرە، چۆنه ئهو ئهنجامه 
پیرۆزەی نههێناوەته دی بهبێ ئهوەی ئهو پرۆسه درێژ و پڕوکێنهرەی پێویست بێ؟ 

جگه له پرسیاری ئهوەی که ئایا مرۆڤ ئهوەندە خاوەن گهورەیهی که مرۆڤه خواناسهکان به نیسبهت 
پهرەسهندنهوە باسی ئهکهن، ئهو سهختیهش ههیه کهوا ژیان لهسهر ئهم ههسارەیه بهنزیک دڵنیایهوە 

16کاتیه. زەوی سارد ئهبێتهوە، یان ئهتمۆسفیهر له کۆتاییدا پهرتهوازە ئهبێ، یان ئاوی پێویست 

نامێنێ، یان وەک سێر جهیمز جینس پێشبینی پێغهمبهرانهی کردوە، خۆر ئهتهقێتهوە و ههموو 
ههسارەکان ئهبنهوە به گاز. کام لهمانه یهکهمجار ڕوو ئهدات، کهس نازانێ، بهاڵم له ههموو 

حاڵهتهکاندا توخمی مرۆڤ له کۆتاییدا نامێنێت. بهدڵنیایهوە، ڕووداوێکی لهم جۆرە بهنیسبهت 
بۆچونی ئۆرتۆکسهکانهوە هیچ بایهخێکی نیه، چونکه ههر ئهبێ مرۆڤ فانی بێ، و له بهههشت و 
جهههننهمدا بهردەوام ئهبێ له بوون کاتێک کهس نامێنێ لهسهر زەوی. بهاڵم بۆچی لهو حاڵهتهدا 

13 وشەی خۆروەگەڕ بریتیە لە ڕوداوە زانستیەکەی در'ژترین ڕۆژ و در'ژترین شەو.

14 ئیمپراترۆی پ'نجەمی ڕۆم ناسراو بە دیکتاتۆر، موسرف و فاسق

15 ئیمپراتۆری س'یەمی ڕۆم و ئەمیش ناسراوە بە دکتاتۆریەتی

16 بەرگە گازیە چەن چینەکەی چواردەوری زەوی، وشەیەکی زانستی کوردیم نەبیستوە بۆی



پێویست ئهکات گۆڕانکاری له گهردون ڕو بدات؟ ئهوانهی که سورن لهسهر گهشهسهندن له 
17لیقیهکهوە بۆ مرۆڤ، ئهیبهستنهوە بهم زەویه خڕەوە که ههقه دوریان خاتهوە لهو نهتیجیه گیریهی 

که ژیان بریتیه له ماوەیهکی کهم لهنێوان گازی نێبوال و دوایین بهستهڵهکدا، یان لهوانهیه لهنێوان 
نێبوال و یهکێکی تردا. گرنگی مرۆڤ، که مهزههبێکی لهدەستنهبوەوەی خواناسانه، هیچ پشتیوانیهک 

ناکرێ لهالیهن دیدگای زانستیی داهاتوی کۆمهڵهی خۆر. 

زۆر سهرچاوەی تریش ههیه بۆ باوەڕی ههڵه جگه له خۆ-بهگرنگدانان. یهکێک لهوانه خۆشویستنی 
گهورەییه. من سهرردەمانێک جادوگهرێکی زانست-ئهقڵم ئهناسی، که فێڵهکانی لهبهردەم گروپێکی 

کهم له تهماشاکهردا ئهنجام ئهدا، ئهنجا داوای لێ ئهکردن، ههر یهکه بهجیا، که ههرکام چیان بینی که 
ڕوویدا بینوسنهوە. ههمیشه تهماشاکهران شتێکی گهورەتریان لهوە ئهنوسی که لهڕاستیدا ڕوویدابوو، 

وە زۆر جار شتێکیشیان ئهنوسی که هیچ سیحربازێک ناتوانێ بهدەستی بهێنێ، کهچی ههموو وایان 
ئهزانی ئهو شتانهی بهچاوی خۆیان بینیویانه بهدروستی گهیاندویانه. ئهم جۆرە له ههڵهدروستکردن 

هێشتا ههر باوە له بابهتی شایعهدا. کهسی یهک به دوەم ئهڵێ کهوا بهڕێز فیالنی بینیوە که بۆخۆی 
کهسێکی ڕێگریکهرە له خواردنهوە کهچی حهزی له خواردنهوە بوە، دەی کهسی دوەم به کهسی سێیهم 
ئهڵێ کهوا خۆی فاڵن پیاوی بینیوە سهرخۆش بوە، کهسی سێیهمیش به چوارەم ئهڵێ کهوا فاڵنکهس 
لهسهرخۆشیا له چاڵێکدا ههڵیان گرتۆتهوە، چوارەمیش به پێنجهم ئهڵێ فاڵنکهس ههموو ئێوارەیهک 
لههۆش خۆی ئهچێ لهبهر سهرخۆشی. لێرەدا، ڕاسته، نیهتێکی تر دێته ناوەوە، ئهویش خراپهکاریه. 
ئێمه حهزەکهین دراوسێکانمان بهخراپ ببینین، ئامادەین به کهمترین بهڵگه بروا بکهین. ههتا ئهگهر 

نیهتێکی واش له ئارادا نهبێ، شتی گهورە ههمیشه جێی باوەڕە مهگهر دژ به باوەڕیکی پێشتری 
خۆمان بێت. ههموو مێژوو تا سهدەی ههژدە پڕە له خهڵکانی بلیمهت و سهرسوڕهێنهر کهوا 

مێژونوسانی سهردەم پشتگوێیان خستوون، نهک لهبهر ئهوەی حهقیقهتهکهیان ئهوەندە جێی باوەڕ 
نیه له ئاست مێژوونوساندا، بهڵکو حهزی مۆدێرن لهناو خوێنهواراندا ئهوەیه که زانست به ئهگهری 

. شکسپیر ئهگێڕێتهوە شهوی پێش کوژرانی قهیسهر، کۆیلهیهک - ههر به شێوە  18دائهنێت

ئهیناسیتهوە - دەستی چهپی بهرز کردۆتهوە، که بۆته شوعله و وەک بیست چرا ئهسوتا، کهچی 
دەستی که بهرگهی سوتان ناگرێ نهسوتابوو. لهگهڵ ئهوەشدا هێشتا شمشێرەکهم ههڵنهکێشابوو دیتم 

بهرامبهر کاپیتۆڵ شێرێک، که لێم ورد بوەوە و بهاڵم بهبێ دەنگی دای بهالما و ڕۆشت بێ ئهوەی 
ناڕەحهتم بکات، لهوالشهوە سهدان ژن که کۆ بووبونهوە له ترساندا واقیان وڕمابوو سوێندیان 

ئهخوارد که پیاویان دیوە ههموو گیانیان ئاگراوی ئههاتن و ئهچون له شهقامهکاندا. 

17 ڕەس` کەمa بە توانجەوە باسی پەرەسەندن ئەکات لە لینجی/لیقیەک یان قوڕ'کی سەرەتاییەوە تا ببa بە 

بەکتریا، مەیمون و ئەنجا مرۆڤ.

18 واتە م'ژونوسان لەبری ئەوەی بە ئاسان ب3وا بکەن کەچی ئەگەرە زانستیەکان بەکار ئەھ'نن بۆ باوەڕ نەکردن



شکسپیر ئهم شته گهورەیهی دانههێناوە، لهالی مێژوونوسی بهناوبانگ خوێندویهتیهوە، که لهوانهن 
که ئێمه پشتیان پێ ئهبهستین بۆ زانیاری دەربارەی قهیسهر جولیهس. ئهم جۆرە له شت ههمیشه 

ڕویداوە لهکاتی مردنی پیاوی گهورەدا یان له سهرەتای جهنگێکی گرنگدا. ههتا بهم دوایشه له ١٩١٤دا 
19گوایه "فریشتهکانی مۆنز" هانی جهنگاوەرە بهریتانیهکانیان دابوو. بهڵگه بۆ ڕوداوی لهم جۆرە 

کهمجار دەستی یهکه، مێژونوسه مۆدێرنهکان ڕەتی ئهکهنهوە - مهگهر تهبعهن، ڕوداوەکه گرنگیهکی 
ئاینی ههبێت. 

ههموو ههستێکی بههێز الیهنێکی دروستکردنی ئهفسانهی ههیه. کاتێ ههستێک ئهوەندە تایبهته به 
تاکێک، ئهو بهوە دا ئهنرێ کهم تا زۆر شێته یان زۆر گرنگی به ئهفسانهیهکی لهم جۆرە بدات که خۆی 

دایهێنابێت. بهاڵم کاتێ که ههستێک گشتی بێت، بۆ نمونه له جهنگدا، کهسێک نیه بتوانێ ئهو 
ئهفسانهیه ڕاست کاتهوە که بهسروشتی دروست ئهبێ. بهو شێوەیه له ههموو کاتێکی بزواندنێکی 

گشتی گهورەدا شایعهی ناڕاست ئهبێته جێگای باوەڕی زۆرکهس. له مانگی ئهیلولی ١٩١٤دا نزیک 
ههموو کهسێک له ئینگلتهرا باوەڕیان وابوو سهربازە ڕوسهکان بهناو ئینگلتهرادا ڕۆشتوون بۆ بهرەی 

جهنگی ڕۆژاوا. ههموو کهسێک کهسێکی ئهناسی که بینیبێتنی، بهاڵم کهس نهبوو بڵێ خۆم دیومن. 

ئهم توانای ئهفسانه بهرههمهێنانه زۆرجار لهگهڵ دڕاندایهتیدا هاوپهیمانه. له سهردەمی چاخهکانی 
ناوەڕاستهوە، جولهکهکان بهوە تۆمهتبار کراون که مهراسیمی کوشتن ئهنجام ئهدەن. گهردیلهیهک 

بهڵگه نیه لهسهر ئهم تۆمهته، هیچ ئهقڵێکی ژیریش که تهماشای کردبێ باوەڕ بهو قسهیه ناکات. 
کهچی ههر ماوەتهوە. من سپی پێستی ڕووسیم دیوە که تهواو باوەڕیان بهمه ههبوە که ڕاسته، لهنێو 

نازیهکانیشدا بهبێ پرسیارکردن قهبوڵکرابوو. ئهفسانهی لهم جۆرە ئهبێته بیانوو بۆ پاساوی 
ئهشکهنجه، و ئهو باوەڕە بێ بنهمایه ئهبێته بهڵگهی ویستێکی الشعور بۆ دۆزینهوەی لێقهوماوێک تا 

بچهوسێنرێتهوە. 

تا کۆتایی سهدەی ههژدە بیردۆزیک ههبوو کهوا شێتی هۆکارەکهی ئهوەیه شهیتان ئهچێته لهشی 
کهسهکهوە. بهو شێوەش شهیتانهکه وەک نهخۆشهکه ئازار ئهچێژێت، لهبهر ئهوە باشترین شت 

ئهوەیه ئهوەندە ئازاری نهخۆشهکه بدەی تا شهیتانهکه ناچار ببێ وازی لێ بهێنێت. کهسی شێت، 
بهپێی ئهم بیردۆزە، بهدڕندانهترین شێوە لێیان ئهدرێ. ئهم چارەسهرە لهسهر پاشا جۆرجی سێیهم 
تاقیکرابوەوە که شێت بوو، بهاڵم سهرکهوتوو نهبوو. ڕاستیهکی سهیر و پڕئازارە که نزیک ههموو 

چارەسهرێکی بێسود که باوەڕی پێکراوە له مێژووی درێژی ههڵهی پزیشکیدا بونهته هۆکاری ئازارێکی 
زۆر بۆ نهخۆش. کاتێ بێهۆشکردنی پزیشکی دۆزرایهوە، خهڵکانی بهباوەڕ ئهیانوت ئهمه ڕاکردنه له 

19 مۆنز ناوچەیەکە لە فەرەنسا و جەنگی مۆنز ئەو جەنگەیە گوایە فریشتەکان تیای دەرکەوتوون



ویستی خودا. پێیان وترابوو که خودا پهراسوی ئادەمی البرد خستبویه خهوێکی قوڵهوە. ئهمه 
سهلماندی که بێهۆشکردن ئاساییه بۆ پیاو و ژن ههرچهنه ئازاریش بکێشن چونکه خۆی له نهفرەتی 
حهواوە هاتوە. له رۆژاوا مافی دەنگدانی ژنان ئهمهی بهدرۆ خستهوە، بهاڵم له یابان، تا ئهمڕۆ ژنان 

ڕێگهیان پێ نادرێ دەرمانی بێهۆشکردنیان بۆ بهکار بهێنرێ له کاتی مناڵ بووندا. لهبهر ئهوەی 
یابانیهکان باوەڕیان به ئینجیل نیه، بۆ ئهم پارچهیه له سادیزم (خۆئازاردان) ئهبێ پاساوێکی تریان 

دانابێت. 

گومڕاییهکانی "ڕەگهز" و "خوێن" که ههمیشه باوبوون، که نازیهکان لهناو بیروباوەڕە فهرمیهکانیاندا 
بهرجهستهیان کردوە، هیچ پاساوێکی بابهتیانهی نیه، تهنها لهبهر ئهوە باوەڕیان پێهێنراوە چونکه 

بریتین له پیرۆزکردنی خۆبهگهورەزانین و بزوێنهرەکانی دڕندایهتی کردن. به شێوەیهک له شێوەکان، 
ئهم باوەڕانه ئهوەندەی شارستانیهتهکان کۆنن، تهنها شێوازیان ئهگۆڕێت، جهوههریان وەک خۆیهتی. 

هیرۆدۆت ئهڵێ که چۆن کوروش لهالیهن الدێییهکهوە بهخێوکراوە، بهتهواوی بێئاگایه لهوەی کوروش 
خوێنی شازادەبوە، له تهمهنی ١٢ ساڵیدا ههڵسوکهوتی شاهانهی لهگهڵ مندااڵنی تری الدێییدا 

ڕاستیهکهی دەرخستوە. ئهمه جۆرێکی کۆنه له چیرۆک له له واڵته هیندو-ئهوروپیهکاندا باو بوە. ههتا 
خهڵکی زۆر مۆدێرن ئهڵێن که "خوێنهکهت خۆی ئهدوێ". بۆیه سودی نیه بۆ زانایانی بواری 

فیسیۆلۆجی که دنیا دڵنیا بکهنهوە لهوەی که هیچ جیاوازیهک نیه له نێوان خوێنی ڕەشپێست و سپی 
پێستێکدا. خاچی سوری ئهمریکی، به ملکهچکردن بهو حوکمه پێشوەختهی باوبوو، یهکهمجار کاتێ 

ئهمریکا بهشداری کرد لهم شهڕەدا [جهنگی جیهانی دوەم]، بهیاننامهیهکیان بڵآوکردەوە که نابێت 
خوێنی ڕەشپێست بۆ گۆڕینی خوێن بهکار بهێنرێت. له ئهنجامی ئهو ههڵچونهدا، دانیان بهوەدا نا کهوا 
ئهکرێ لهڕاستیدا خوێنی ڕەشپێست بهکار بهێنرێ، بهڵآم تهنها بۆ نهخۆشی ڕەشپێست. بهههمان شێوە، 

له ئهڵمانیا، سهربازی ڕەگهز ئاری که پێویستی به خوێن ببوایه وریایانه ئهپارێزرا له پیسبوون به 
خوێنی جولهکه. 

له بابهتی ڕەگهزدا، له کۆمهڵگا جیاوازەکاندا باوەڕی جیاواز ههن. له شوێنێ که پاشایهتی دامهزرابێ، 
پاشاکان له ڕەگهزێکی باڵآترن له فهمانپێکراوانیان. تا ئهم ماوەیهش، گهردونیانه باوەڕ وابوو کهوا 

پیاوان به بۆماوەیی ژیرترن له ژنان، ههتا پیاوێکی ژیری وەک سپینۆزا دەنگ ئهدا دژ به دەنگدانی ژنان 
لهسهر ئهم بنهمایه. لهنێوان پیاوانی سپی پێستدا، وا باوە که به سروشت پیاوی سپی پێست باڵآترن 

له پیاوانی ڕەنگانی تر، به تایبهتی ڕەشپێست، له یابان، بهپێچوانهوە، ئهوترێ ڕەنگی زەرد باشترین 
ڕەنگه. له هایتی، کاتێ که پهیکهری مهسیح یان شهیتان دروست ئهکهن، مهسیح به ڕەش و شهیتان 

به سپی دروست ئهکهن. ئهرستۆ و ئهفالتون الیان وابوو یۆنانیهکان به سروشت باڵآتر بوون له 
بهربهریهکان کهوای کردبوو الیان وابێت کۆیالیهتی جێگای خۆی بێت تا ئهو کاتهی خاوەن کۆیله 



یۆنانی و کۆیلهش بهڕبهڕ بێت. نازیهکان و ئهمریکیه یاسادانهرەکان که یاسای کۆچبهریان داڕشت 
20الیان وایه نۆردیک باڵآتر بن له سالڤیهکان یان التینیهکان و ههر سپی پێستێکی تریش. بهاڵم 

نازیهکان، لهژێر فشاری جهنگدا، ناچار بوون بڵێن که ئێمه ئهزانین له دەرەوەی ئهڵمانیا دەگمهنه 
21کهسێکی نۆردی ههبێ، نهرویجیهکانیش خوێنیان پیس بوە، جگه له کویزلینگ و چهن 

شوێنکهوتویهکی، به تێکهڵبوون لهگهڵ فینیهکان و الپیهکان و خهڵکی لهو جۆرە. بۆیه سیاسیهت 
سهرەداوێکه بۆ نزمبونهوە. نۆردیکی خوێن پاک هیتلهری خۆش ئهوێ، ئهگهر تۆ هیتلهرت خۆش نهوێ 

ئهوە بهڵگهیه که خوێنهکهت لهکهدار بوە. 

ئهمانه ههمووی، تهبیعی قسهی پوچن بهتهواوی، ههموو کهسێکیش بابهتهکهی دیراسهکردبێ 
زانیویهتی که وایه. له قوتابخانهکان له ئهمریکا، منااڵنی بنهچه جیاواز ئهخرێنه ژێر ههمان سیستمی 

پهروەردەوە، وە ئهوانهی که ئیشیان ئهوەیه که ئاستی زیرەکی دیاری بکهن، و بهشێوازی تر توانای 
سروشتی قوتابیان بخهمڵێنن، ناتوانن هیچ جیاوازیهک لهسهر بنهمای ڕەگهز دیاری بکهن بهو 

شێوەیهی خاوەن بیردۆزە ڕەگهزپهرستیهکان بانگهشهی بۆ ئهکهن. له ههموو گروپێکی نهتهوەیی و 
نیشتیمانیدا مناڵی زیرەک و مناڵی تهوەزەل ههیه. ڕێی تێ ناچێ که له ویالیهته یهکگرتوەکانی 

ئهمریکادا، مناڵآنی ڕەنگ جیاواز له سپی، بتوانن بهو شێوەیهی سپی پێستهکان گهشه بکهن، لهبهر ئهو 
لهکهیهی گوایه ڕەگهزیان خوارترە، بهاڵم له ئاستی سروشتی خۆیاندا و بهجیاکردنهوە له کاریگهری 

چواردەوریان هیچ جیاوازیهک نیه له نێوانیاندا. تهواوی بابهتی ڕەگهزی باڵآ تهنها ئهفسانهیهکه 
دروستکراوە لهالیهن ئهوانهی خۆیان بهگهورەتر ئهزانن و خاوەن دەسهڵآتن. ئهکرێ ئهوەبێ که، 

ڕۆژێک، بهڵگهی باشتر بێته پێشهوە، لهوانهیه، له داهاتوودا، پهروەردەکاران بیسهلمێنن (بۆ نمونه) 
جوەکان له ناجوەکان زیرەکتربن. بهڵآم لهبهر ئهوەی له ئێستادا هیچ بهڵگهیهک نیه، ئهبێت تهواوی 

مهسهلهی ڕەگهزی بااڵ به قسهی پوچ دانرێت. 

بێ ئهقڵیهکی تایبهت ههیه له سهپاندانی بیردۆزە ڕەگهزیهکاندا بهسهر دانیشتوانه جیاوازەکانی 
ئهوروپادا. له ئهوروپادا شتێک نیه بهناوی ڕەگهزی خاوێن. ڕوسهکان تێکهڵن به خوێنی تهتهر، 

ئهڵمانهکان پێک هاتون له تێکهڵهیهک له سالڤی، فهرەنسیهکان تێکهڵهیهکن له سێڵتیکی، ئهڵمان و 
خهڵکانی دەریای ناوەڕاست، ئیتالیهکان بهههمان شێوە به زیادکردنی وەچهی کۆیله هێنراوەکان 

لهالیهن ئیمپراتۆریهتی ڕۆمانیهوە. ئینگلیزەکان لهوانهیه له ههموو تێکهڵتر بن خوێنیان. هیچ 
بهڵگهیهک نیه که هیچ قازانجێ ههبێ لهوەی سه به خوێنی ڕەگهزێکی خاوێن بیت. ڕەگهزە 

20 وvتانی نۆردیک مەبەست وvتانی باکوری ئەوروپایە، جیاوازە لە سکەندەنافیا.

21 سوپاساالری نەرویجی کە الیەنگری نازیەکان بو یارمەتیدەریان بو لە داگیرکردنی نەرویج
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ئهوانهی که گوایه خاوێنترن ئهکرێ نهمابن. ئهوانیش خاوەن کهلتورێکی بااڵ نهبوون. یۆنانیه کۆنهکان، 
لهالیهکی ترەوە، له تێکهڵبونی بهربهریه باکوریهکان و خهڵکانێکی ئهسڵی ئهوێ دروست بوون، 
ئهسینایی و ئایۆناییهکان، که شارستانیترین بوون، تێکهڵترین خوێن بوون. کهواته ئهوەمان بۆ 

دەرەکهوێ بناغهی خوێنی پاک تهنها خهو و خهیاڵه. 

خورافیات دەربارەی خوێن زۆر شێوازی ههیه و هیچ پهیوەندی نیه به ڕەگهزەوە. وەستان دژی 
کوشتن، وادیارە له بنهڕەتدا، لهسهر بنهمای نهریت دامهزرابێ لهسهر ئهوەی کهوا خوێنی لێقهوماوەکه 

بوبێته هۆی پیسکردنی نهریتهکه. خودا به هابیل ئهڵێ: "دەنگی خوێنی براکهی تۆ هاوارم بۆ ئهکات 
لهژێر زەویهوە." بهڕای ههندێ له مرۆڤناسان، نیشانهی هابیل بریتی بوە له خۆشاردنهوەیهک بۆ ئهوەی 

خوێنی هابیل نهتوانێ ئهو بدۆزێتهوە؛ ئهمه وادیارە یهکهم هۆکاری ڕەشپۆشی مردنیش بووبێت. له 
ههندێ له کۆمهڵگا کۆنهکاندا هیچ جیاوازیهک نهکراوە له نێوان کوشتنی به مهبهست و کوشتنی 
سوتفه یان لهدەستدەرچوندا، له ههردو حاڵهتهکهدا دەستنوێژگرتنه نهریتیهکه پێویست بوە. ئهو 

ههستهی که هێشتا ههندێ وا ئهزانن خوێن لهکهدارکهرە ههر ماوە، بۆ نمونه چونه الی ژنان له کاتی 
سوڕی خوێندا هێشتا نههیکراوە. ئهوەی کهوا مناڵێک "خوێنی" باوکێتی ههمان بنهچهی خورافی 

ههیه. ئهوەندەی مهسهلهکه پهیوەست بێ به خوێنهوە، خوێنی دایکه ئهچێته مناڵهوە، نهک هی باوک. 
ئهگهر بهڕاستی خوێن ئهوەندە گرنگ بوایه که وای دائهنرێ، تهنها ڕێگای گونجاو بۆ پشتاوپشتکردن له 

ڕێگای دایکانهوەیه. 

له ڕووسیا لهژێر کاریگهری کارل مارکسدا، خهڵک له دوای شۆڕشهوە به بنهچهی ئابوریان پۆلێن کراون، 
ههندێ کێشه دروست بوون زۆر جیاواز نین لهوانهی له ئهڵمانیا لهسهر بنهمای تیۆری نۆردیکهکانی 

سکهندەنافیا دامهزراون. دوو تیۆر ههن که ئهبوایه یهکانگیر کرانایه: لهمالوە ههژارەکان خهڵکی باشن 
و لهوالشهوە خهڵکانی تر خراپ، کهچی لهالیهکی ترەوە، کۆمۆنیستهکان خهڵکی باشن و خهڵکی تریش 

خراپ. تهنها ڕێگایهک بۆ یهکانگیرکردنی ئهمه ئهوەبو مانای وشهکان بگۆڕدرێن. "پرۆلیتار" وای لێ 
هات مانای الیهنگری حکومهتی وەرگرت، لینین که خۆی به شازادەیی لهدایک بووە، دانرا به ئهندامێک 
له پرۆلیتارەکان. لهوالشهوە وشهی "کوالک"یش که مانای دەوڵهمهندێکی فهقیری ههبوو، ماناکهی بوو 

به ههر فهقیرێک که دژی کۆمهڵخوازی بێت. ئهم جۆرە بێئهقڵیه ههمیشه سهرههڵئهدا کاتێک وا 
دابنرێت گروپێک له مرۆڤ باشترن له گروپێکی تر. له ئهمریکا، بااڵترین پیاههڵدان به کهسێکدا که 

22 نەتەوەیەکی ئەفریقین لە دەشتاییەکانی کۆنگۆ

23 ڕەس` وشەیەکی کۆن بەکار ئەھ'نa، ئەو نەتەوەیە بە خۆیخۆی ناسراون لە باشوری ئەفریقادان



ڕەنگی پێستی تۆخ بێت دوای ئهوەی که مرد بێ کێشه، ئهوەیه که بڵێی "ئهو کهسێکی سپی پێست 
بو." ژنیکی ئازا پێی ئهوترێ "پیاوانهیه". مهکبێث، که وەسفی ئازایهتیی ژنهکهی ئهکات، ئهڵێ: 

تهنها مناڵی پیاو بهێنه ژیان، چونکه توانای پاکی تۆ ههق نیه جگه له نێر هیچی تر دروستکا. 

بهم جۆرە قسهکردنه وای لێ یهت ویستی ئهوە نهبێ که واز بهێنرێ له گشتاندنی بێئهقڵی چهندین 
نهوە. 

له بواری ئابوریشدا چهندەها خورافیاتی بهرباڵو ههیه. بۆچی خهڵک نرخ بۆ ئاڵتون و بهردی گران بهها 
دائهنێن؟ مهسهلهکه تهنها ئهوە نیه که دەگمهنن، زۆر مادە ههن له سهر زەوی که پێیان ئهوترێ 

"دەگمهنهکانی زەوی" که زۆر کهمترن له ئاڵتون، کهچی کهس دینارێکیان پێ نادا ههندێ پیاوی زانست 
نهبێ. بیردۆزێک ههیه، که شایانی ئهوەیه زۆر قسهی لهسهر بکرێت، کهوا ئاڵتون و بهردی گرانبهها له 

بنهمادا نرخهکهیان لهوەوە هاتوە که گوایه تایبهتمهندی سیحراویان ههبوە. ههڵهی حکومهتهکان له 
سهردەمی نوێدا وادیارە ئهوە نیشان ئهدات کهوا ئهم باوەڕە هێشتا ماوە لهنێو جۆرە کهسانێکدا که به 

کهسانی "واقیع بین" ناو ئهبرێن. له کۆتایی دوایین شهڕدا، ڕێکهوتن کرا که ئهڵمانیا ئهبێت پارەیهکی 
زۆر بدات به ئینگلتهرا و فهرەنسا، و ئهوانیش دواتر بڕێکی زۆر بدەن به ویالیهته یهکگرتوەکان. 

ههموان ئهیان ویست پارەیان بدرێتێ نهک شتێکی تر، پیاوە "واقعی"یهکان نهیان ئهبینی که ئهو بڕە 
پارەیه له دنیادا بونی نیه. ههروەها نهشیان ئهزانی کهوا پارە خۆشی هیچ سودێکی نیه ئهگهر نهتوانی 
شتی پێ بکڕێت. لهبهر ئهوەی ئهوان بهنیاز نهبون بۆ ئهم مهبهسته بهکاری بهێنن، بۆیه سودی بۆ کهس 

نهبوو. گوایه نرخێکی تایبهتی ئهفسوناوی ههبوە بۆ ئاڵتون که وای کردوە که ئهوە بهێنێ کانی بۆ 
24ههڵکهنترێ له ترانسڤال و کهچی دوبارە بخرێتهوە ژێر زەوی له سندوقێکی پارێزراودا له ئهمریکا. له 

کۆتاییدا، تهبیعی، واڵته قهرزارەکان پارەیان نهبوو، و وە لهبهر ئهوەی داوایان لێ نهکرابوو به شمهک 
25پارەکه بدەن، ئیفالسیان کرد. قهیرانه گهورەکه ڕاستهوخۆ ئهنجامی ئهو باوەڕە سیحراویه بوو به 

ئاڵتون که هێشتا ههر مابوو. ئهبێت مایهی ترس بێت کهوا ههندێ خورافیات ببێته مایهی ئهنجامی 
هاوشێوە خراپ له کۆتایی ئهم جهنگهشدا. 

سیاسهت به گشتی به پانتایی سۆز حوکم ئهکرێ که ئهویش خاڵیه له ڕاستی. 

24 ناوچەیەک بو لە ئەفریقای باشور ب3وانە ویکیپدیای ئینگلیزی.

25 بە ئینگلیزی گرەیت دیپر'شن، قەیرانی ئابوری گەورەی دوای جەنگی جیھانی یەکەم بوو

https://en.wikipedia.org/wiki/Transvaal_(province)


یهکێ له شیعارە ههرە باڵوەکان ئهمهیه "سروشتی مرۆڤ ناگۆڕدرێ." کهس ناتوانێ بڵێ ئهمه ڕاسته 
یان نه بهبێ ئهوەی پێناسهی "سروشتی مرۆڤ" بکرێت. بهاڵم بهو مانایهی بهکار هاتوە بهدڵنیاییهوە 
ههڵهیه. کاتێ بهڕێز ئهلیف ئهم قسهیه ئهکات، بهدەم ههوایهکی خۆبهشت زانین و حیکمهتی بااڵوە، 

جهنابی مهبهستیهتی بڵێ کهوا ههموو مرۆڤێک له ههمو شوێنێک بهردەوام ئهبن لهسهر ئهوەی 
باوەڕیان بهوە بێ که پێیانه له شوێنی خۆیاندا. کهمێ مرۆڤناسی ئهم باوەڕە ناهێڵێت. لهالی تبتیهکان، 

ژنێک چهن مێردی ههیه، چونکه پیاوێک لهبهر فهقیری ناتوانێ ژنێک بهخێو بکات، کهچی ئهوەندەی 
سهیاح باسیان کردوە بۆمان، خێزانهکان زیاتر له شوێنانی تر دڵتهنگ نین. ئهوەی که ژنی خۆت به 

قهرز بدەی به میوانێک، زۆر باوە لهنێو تیرە ناشارستانیهکاندا. ئوستورالیه ئهسڵیهکان، له باڵغیدا، به 
پرۆسهیهکی پڕئازاردا ئهڕۆن، که تیایدا تا مردنیان، توانای جنسیان کهم ئهکرێتهوە. کوشتنی مناڵ، که 
وادیارە دژی سروشتی مرۆڤه، پێش هاتنی مهسیحیهت گوایه جیهانی بوە، و ئهفالتونیش ئامۆژگاری 

کردوە بۆ ڕێگرتن له زیادبونی دانیشتوان. موڵکایهتی تاکی لهالی ههندێ له تیرە وەحشیهکان دانی 
پێدا نهنراوە. ههتا الی خهڵکانی زۆر شارستانیش، ههندێ لهبهرچاوگرتنی ئابوری ههیه گرنگترە له 

"سروشتی مرۆڤ". له مۆسکۆ، که تیایدا کێشهی نیشتهجێبون ههیه، کاتێ ژنێکی شونهکردو دوگیان 
ئهبێت، زۆر جار وایه که پیاوانێکی زۆر ههوڵ ئهدەن به یاسایی خۆیان بکهن به باوکی مناڵهکه، لهبهر 

ئهوەی ههرکهسێک بتوانێ خۆی بکاته باوکی مناڵيکه، مافی ئهوەی ئهبێت بچێته ژوری ژنهکهوە و ئیتر 
نیو ژورت ههبێ باشترە لهوەی هیچت نهبێت. 

له ڕاستیدا، ناخی "مرۆڤی باڵق" تا بڵێی بگۆڕە، بهپێی ههلومهرجی پهروەردەکردن. خواردن و سێکس 
زۆر پێداویستی گشتین، له شیعری تیبیاددا زاهیدەکان سێکس ههر ناکهن و خواردنیشیان کهمترین 

ئاسته که ڕێک یهکسانه به کولهمهرگی. به کهمخواردن و ڕاهێنان، خهڵک ئهکرێ ببنه وەحش یان نهرم، 
خاوەنشکۆ یان کۆیله، چۆن کهسی پهروەردەکهر بیهوێت. هیچ قسهیهک ئهوەندە پوچ نیه کهوا نهکرێ 

بکرێته زۆربهی ههرەزۆری کرداری حکومهتێک. ئهفالتون بهنیاز بوو "مهدینه فازیله"کهی دامهزرێنێ 
لهسهر ئهفسانهیهک که خۆیشی ئیعترافی ئهکرد بێمهعنا بوو، بهاڵم دڵنیابوو لهوەی که ئهکرێ خهڵک وا 

لێ بکرێ باوەڕی پێ بکهن. هۆبز، که وای ئهزانی گرنگه خهڵک ڕێز له حکومهت بگرن ههرچهندە 
شایهنیشی نهبێت، ئهو بۆچونه پشتڕاست ئهکاتهوە که ئهکرێ سهخت بێ ڕەزامهندی ههوام بهدەست 
بهێنرێ بۆ ههر شتێک که ئهوەندە نائهقاڵنی بێت به هێماکردن بۆ ئهوەی که زۆرینهی خهڵک هاتونهته 

سهر باوەڕی ئاینی مهسیحی و به تایبهتیش بابهتی گۆڕینی نان و شهراب بۆ ڕۆحی مهسیح. ئهگهر 
هۆبز زیندو بوایه ئهمڕۆ، ئهیتوانی بهڵگهی زۆر بدۆزێتهوە بۆ ئهوەی که بۆچی گهنجانی ئهڵمان ژیانیان 

تهرخان کردوە بۆ نازیهت. 



دەسهاڵتی دەوڵهتان بهسهر باوەڕی پیاواندا زۆر گهورەتر بوە لهو کاتهوەی دەوڵهتی زۆر گهورە 
دروست بوون.زۆربهی ههرەزۆری ڕۆمهکان بونه مهسیحی دوای ئهوەی ئیمپراتۆرە ڕۆمهکان بونه 
مهسیحی. لهو بهشانهی ئیمپراتۆریهتی ڕۆمدا که لهالیهن عهرەبهکانهوە داگیرکرا، زۆربهی خهڵک 

مهسیحیهتیان واز لێ هێنا بهرەو ئیسالم. دابهشبوونی ئهوروپای ڕۆژاوا بۆ پرۆتستانت و کاسۆلیک به 
بۆنهی حهزی دەوڵهته دەسهاڵتدارەکانیانهوە بوو له سهدەی شازەدەههمدا. بهاڵم دەسهاڵتی دەوڵهتان 

بهسهر باوەڕدا ئهمڕۆ زۆر گهورەترە له ههمو کاتهکانی پێشووتر. باوەڕێک، چهندە ناڕاستیش بێت، زۆر 
بایهخدارە کاتێک توانای کۆنترۆڵکردنی ههڵسوکهوتی ژمارەیهکی زۆر پیاوی ههبێت. لهم ڕوەوە، ئهو 
باوەڕانهی که تهڵقینکهری دەوڵهتی یابانی، ڕووسی، و ئهڵمانیهکانیش بووە بایهخدارن. لهبهر ئهوەی 

بهتهواوی لهیهک دوور ئهکهونهوە، ناکرێ ههمویان ڕاست بن، بهاڵم ئهکرێ ههموویان ههڵهبن. 
بهداخهوە جۆرێکن که توانای ئیلهام بهخشینیان ههیه به پیاوان به ویستێکی قایم که بیانهوێ یهکتر 

بکوژن، تا ڕادەیهک که به تهواوی ڕێگریش بێ له ههستی بههێزی مانهوە له ژیاندا.  کهس ناتوانێ 
نکوڵی بکات، له بهرامبهر بهڵگهدا، کهوا ئاسانه، ئهگهر هێزی سهربازیت ههبێ، بتوانی دانیشتوانێکی 
شێتی توندڕەو دروست بکهیت. بهههمان شێوەش ئاسانه کهوا دانیشتوانێکی ژیر و ماقوڵ دروست 

بکهیت، بهاڵم زۆرێک له دەوڵهتان نایانهوێ ئهوە بکهن، لهبهر ئهوەی خهڵکانی لهو جۆرە ناتوانن ڕێز له 
سیاسهتمهداران بگرن کهوا ئهبنه پێشهوای ئهم جۆرە له دەوڵهت. 

یهک شێواز له جێبهجێکردنی ئهو بیروباوەڕەی کهوا سروشتی مرۆڤ ناگۆڕدرێ ههیه که بهتایبهتی 
مهترسیدارە. ئهمیش ئهو باوەڕەیه کهوا ههمیشه شهڕ ئهبێت، لهبهر ئهوەی وا دروست بووین که 

ههمیشه پێویستمان پێی بێت. ئهوەیان ڕاسته کهوا پیاوێک ئهو جۆرە خواردن و پهروەردەیهی ئهمڕۆ 
زۆرینه ههیهتی ههیبێت ههمیشه ئامادەی شهڕە ئهگهر بوروژێنرێ. بهاڵم شهڕ ناکات ئهگهر نهزانێ 

فرسهتی سهرکهوتنی ههیه. زۆر ناخۆشه پۆلیسێک بتگرێ لهسهر تیژڕۆشتن، بهاڵم شهڕیان لهگهڵدا 
ناکهین چونکه ئهزانین که ئهو هێزی تهواوی دەوڵهتی لهپشته. ئهو کهسانهی کهوا نهیانهوێ شهڕ بکهن 
پێیان ناوترێ کهسانێکن که کێشهی دەرونیان ههبێت. سوید هیچ شهڕێکی نهکردوە له ساڵی ١٨١٤ەوە، 

بهاڵم سویدیهکان، چهن ساڵێک لهمهوپێش قانعترین نهتهوە بوون لهسهر زەوی. گومانم ههیه که 
ئێستاش ههر وابن، بهاڵم ئهوە هۆکارەکهی ئهوەیه که، ههرچهن سروشتیه، ئهوان ناتوانن خۆیان 

دەرباز بکهن له زۆرێک له وەحشیهتی شهڕ. ئهگهر دامهزراوە سیاسیهکان وابونایه که شهڕیان وا لێ 
بکردایه که قازانجی تێدا نهبوایه، هیچ شتێک نیه له سروشتی مرۆڤدا پاڵی پێوە بنێ شهڕ بکات، وە 
یان کهسانی ئاسایی بێتاقهت بن بهوەی شهڕیان نهکردوە. ههمان ئارگومێنت که ئێستا بهکار دێ بۆ 

مهحاڵ بوونی ڕێگرتن له شهڕ پێشتر بهکار ئههاتن بۆ پشتگیری کردن له شهڕکردن، کهچی ههندێکمان 
توانیومانه خۆمانی لێ ال بدەین لهبهر ئهوەی ئێمه ڕێگهمان پێ نهدراوە شهڕ بکهین. 



من باوەڕم پێهێنراوە کهوا هیچ سنورێک نیه بۆ ئهو بێئهقڵیهی که بکرێ، به کردارێک لهالیهن 
دەوڵهتهوە، باوەڕی پێ بکرێت. سوپایهکی گونجاوم بدەرێ، ههروەها دەسهاڵتی ئهوەش که بتوانم 
موچه و خواردنی باشتریان بۆ دابین بکهم لهوەی که کهسێکی ئاسایی دەستی ئهکهوێت، ئهوکاته 
ئامادەم، لهماوەی سی ساڵدا، زۆرینهی خهڵک باوەڕ پێ بکهم کهوا دوو و دوو ئهکاته سێ، کهوا ئاو 

گهرم بکرێ ئهیبهستێ و سارد ببێتهوە ئهکوڵێت، یان ههر شتێکی تری بێمانا که وادیار بێ خزمهت به 
دەوڵهت بکات. ههڵبهته، کاتێ ئهم باوەڕانهش دروست کران خهڵک ناچن کتریهک بخهنه ناو بهفرەوە 

بۆ ئهوەی بکوڵێت. ئهوەی کهوا ئاو به سهرما ئهکوڵێت ئهبێته ڕاستیهکی ڕۆژی یهکشهممه، پیرۆز و 
سهمهرە، به دەنگی زواڵڵهوە باس ئهکرێت، بهاڵم له ژیانی ڕۆژانهدا کرداری پێ ناکرێت. ئهوەی ڕوو 

ئهدات ئهوەیه کهوا ههر کهسێک به دەم ئینکاری ئهو باوەڕە سهمهرەیه بکات ئهبێته شتێکی نایاسایی، 
کهسانێکیش لهو ڕێگایه ال بدەن "ئهکرێنه سههۆڵ" له جێگای خۆیدا. ههرکهسێک به حهماسهوە باوەڕە 
ڕەسمیهکه قهبوڵ نهکات ڕێگای پێ نادرێ وانه بڵێتهوە یان هیچ پێگهیهکی ههبێ له دەسهاڵتدا. تهنها 
کهسانی ئاست بااڵ، له گهڵ پهرداخه شهرابهکانیاندا، به چپه به یهکتر ئهڵێن که چهن شتێکی بێمانایه، 

و دەست ئهکهنهوە به خواردنهوە دیسان. ئهمه بهڕاستی کاریکاتێر نیه بهراورد بهوەی ڕوو ئهدات 
لهژێر ههندێ دەوڵهتی مۆدێرندا. 

ئهو دۆزینهوەیهی که مرۆڤ ئهکرێ زانستایانه ئیستیغالل بکرێ، و دەوڵهتان ئهتوانن ژمارەی زۆری 
خهڵک بهم ال یان بهوالدا ببهن بهدڵی خۆیان، یهکێکه له هۆکارەکانی بهدبهختیمان. جیاوازی نێوان 

کۆمهڵێک هاواڵتی مێشک ئازاد و کۆمهڵگایهکیش که لهقاڵب درابێ به مێتۆدە مۆدێرنهکانی پروپاگهندە 
ههمان جیاوازیه لهنێوان مادەی خاوی کۆکراوە لهجێگایهکدا بهرامبهر کهشتیهکی جهنگی. پهروەردە، 
که یهکهمجار کرا به گشتی بۆ ئهوەبوو که ههموان بتوانن بنوسن و بخوێننهوە، زانرا که توانای ههیه 

بۆ ئهوەی مهبهستی تریشی پێ جێبهجێ بکرێت. بهوەی کهوا شتی بێمانا که ئهبێته هۆی یهکخستنی 
دانیشتوانهکان و حهماسهتێکی دەستهجهمعی دروست ئهکات. ئهگهر ههموو دەوڵهتان ههمان شتانی 

بێمانایان فێری خهڵک بکردایه، زەرەرەکه ئهوەندەی ئێستا گهورە نهئهبوو. بهداخهوە ههریهکهیان 
جۆرێکی خۆیان ههیه، ئهو جیاوازیهش له شتی بێمانا بۆته هۆی دروستکردنی دوژمنایهتی لهنێوان 

دەروێشهکانی باوەڕە جیاوازەکاندا. ئهگهر ڕۆژێک له ڕۆژان قهرار بێت ئاشتی بهرپا بێت له دنیادا، 
دەوڵهتان ئهبێت ڕێکهون لهسهر تهڵقین نهکردنی هیچ باوەڕێک، یان تهڵقین کردنی ههمان باوەڕ. 

ئهوەی یهکهمیان، ئهترسم، خهوێکی یۆتۆپیاییه، بهاڵم ئهکرێ ڕێک بکهون لهسهر ئهوەی بهیهکهوە 
ههمان شت فێری خهڵک بکهن که پیاوان، له ههموو شوێنێک، به تهواوی خاوەن بههان و ئهوپهڕی 



ژیرن. ئهکرێ، کاتێ جهنگ کۆتایی پێ هاتبێ، ئهکرێ سیاسهتمهداران ئیتر به باشی بزانن لهسهر 
بهرنامهیهکی لهو شێوە ڕێک بکهون. 

بهاڵم هاوئاههنگیش مهترسی خۆی ههیه، ههروەک نهگونجان.  

ههندێ "بیرمهندی پێشکهوتوو" ڕایان وایه که ههر کهسێ لهگهڵ ڕای تهقلیدی نهبێ ئیتر لهسهر ڕێگای 
ڕاسته. ئهمه گومڕاییه، ئهگهر وا نهبوایه، ڕاستی ئاسانتر ئهدۆزرایهوە تا ئهوەی ههیه. بێکۆتا ئهگهری 

ههڵهبون ههیه، خهڵکانی نهزان زیاتر ههڵهی سهیروسهمهرە ئهکهن نهک ڕاستیی سهیروسهمهرە. 
جارێک ئهندازیارێکی کارەبام بینی یهکهم وشهکانی لهگهڵ من ئهمه بوو "چۆنی بهڕێز؟ دوو ڕێگا ههیه 

بۆ چاککردنهوەی باوەڕ، ئهوەیان که مهسیح پهیڕەوی کردوە و ئهوەشیان که زۆربهی زانا 
مهسیحیهکان. من ئهو ڕێگایهی مهسیح پهیڕەوی کردوە پیادە ئهکهم." دوای ماوەیهکی کهم، ئهم 

کهسه کرایه زیندان لهبهر ئهوەی تهزویری کردبو له حیساباتدا. یاسا تهماشای تهداخول کردنی باوەڕ 
بۆ ئهم بوارە ناکات بهنهرمی. ههروەها پزیشکێکی دیاری شێتیشم ئهناسی که دەستی دابوە فهلسهفه، 
و لۆجیکێکی تازەی ئهوتهوە، که به سهراحهت باسی بکهین، له شێته نهخۆشهکانیهوە فێر بوو بوو. که 

مرد وەسیهتنامهیهکی نوسیبوو و تیایدا زەمالهیهکی پرۆفیسۆری دانابوو بۆ فێرکردنی مێتۆدە 
زانستیه تازەکهی، بهداخهوە هیچ داهاتێکی جێنههێشتبوو لهدوای خۆی. کردارە بیرکاریهکان 

کهللهڕەقن بهرامبهر لۆجیکی شێت. جارێکیان پیاوێک هات بۆالم وتی کام له کتێبهکانی خۆت تهوسیه 
ئهکهی بۆم، چونکه حهزی له فهلسهفه بوو. بۆم کرد، بهاڵم ڕۆژی دواتر هاتهوە و وتی یهکێکیانم 

خوێندۆتهوە و تهنها یهک ڕەستهی تێگهشتوم، وە ئهو ڕستهیهش وادیارە ههڵهبوە بۆ ئهو. وتم کام 
دێڕە بوو، وتی ئهوەیان که تیایدا ئهڵێی قهیسهر مردوە. که پرسیارم کرد بۆچی بهوە ڕازی نابیت، 

خۆی کێشایهوە و وتی: "من قهیسهرم." ئهم نمونانه ئهکرێ بهس بن بۆ ئهوەی نیشانی بدەن کهوا تۆ 
ناتوانی لهسهر ڕێگای ڕاست بیت تهنها بهوەی که ڕایهکهت سهیروسهمهرە بێت. 

زانست، که ههمیشه جهنگاوە بهرامبهر ئهوەی دژی ڕای باو بێت، ئێستا یهکێک له سهختترین 
جهنگهکانی له بواری دەرونناسیدا ئهنجام ئهدات. 

خهڵکانێک که وا ئهزانن ههمو شتێک دەربارەی سروشتی مرۆڤ ئهزانن ههمیشه بێهیوا لهناو دەریادان 
کاتێ دوچاری شتێکی نائاسیی ئهبنهوە. ههندێ کوڕ هیچ کاتێک فێری ئهوە نابن "ماڵی" ببن. جۆرە 

کهسێک که قسهی پوچ قهبوڵ نهکات، به سزادان پاداشتی حاڵهتی لهو جۆرە ئهداتهوە؛ه کوڕەکه لێی 
ئهدرێت، کاتێکیش ههڵهی تر بکات زیاتریشی لێ ئهدرێت. ههمو پیاوانی پزیشکیش که دیراسهی ئهم 

بابهتهیان کردوە ئهزانن که سزادان تهنها حاڵهتهکه خراپتر ئهکات. ههندێ جار هۆکارەکه فیزیکیه، 
بهاڵم عادەتهن دەروونیه، و تهنها چارەسهریش ئهوەیه ههندێ خهفهت که له قواڵیی دڵدایه و لهوانهیه 



بێئاگاش بێ الببردرێت. بهاڵم زۆربهی خهڵک لهزەت له سزادانی کهسێک ئهبینێ که پێی ئیزعاج بن،  
بۆیه ڕا پزیشکیهکه ڕەت ئهکرێتهوە لهسهر بنهمای ئهوەی که قسهی خهیاڵی پوچه. ههمان شتیش 
بهسهر پیاوانی خۆ-نوێنهردا ئهچهسپێت، ئهکرێنه زیندان بهاڵم ههر که هاتنه دەرەوە ههمان ههڵه 

ئهنجام ئهدەنهوە. کهسێکی پزیشک که پسپۆڕی بوارەکه بوو دڵنیای کردمهوە کهوا ئهکرێ ئهو کهسه 
خۆ-نوێنهردا تهنها به پانتۆڵێک که له پشتهوە قۆپچهی ههبێت نهک له پێشهوە چارەسهر بکرێت. بهاڵم 

ئهم مێتۆدە تاقی نهکراوەتهوە لهبهر ئهوەی لهگهڵ ناخی خهڵکیدا ناگونجێت. 

بهگشتی ئهگهر قسه بکهین، سزادان ئهکرێ ڕێگه له تاوانێک بگرێ که ههمان سهرچاوەیان ههبێت، 
بهاڵم نهک ئهوانهی له دەرونناسیهکی نائاساییهوە ههڵقواڵبن. ئهمه له ئێستادا نیمچه دانپێدانراوە؛ 

جیاوازی ئهکهین لهنێوان دزی ئاشکرا، که لهوەی به هۆشیاری بهرژەوەندی-خود ناو ئهبرێ 
ههڵئهقوڵێت، بهرامبهر نهخۆشیی دزیکردن، که نیشانهی شتێکی تایبهته. ههروەها شێته بکوژەکان 
وەک بکوژی ئاسایی ههڵسوکهوتیان لهگهڵ ناکرێت. بهاڵم الدانی جنسی هێشتان ئهوەندە بێزاریی 
ئهبزوێنێ که هێشتا ناتوانین وەک نهخۆشی ههڵسوکهوتی لهگهڵ بکهین نهک به سزادان. توڕەیی، 

ههرچهندە به گشتی هێزێکی کۆمهاڵیهتی سودمهندە، ئهبێته زەرەرمهند کاتێ ئاراسته ئهکرێ بهرامبهر 
لێقهوماوانی ههندێ ناساغی که تهنها به توانای پزیشکی چارە بکرێن. 

ههمان جۆرە شت ڕوو ئهداته دەربارەی تهواوی نهتهوە. بهدرێژایی جهنگی پێشو، بهسروشتی، 
ههستی ڕقاوی خهڵک جوڵێنرا دژ به ئهڵمانهکان، که دوای کهوتنیان زۆر بهتوندی سزادران. ئێستا زۆر 

خهڵک باسی ئهوە ئهکهن که ڕێکهوتننامهی ڤێرسای تا ئاستی گاڵتهجاڕی نهرم بوە، چونکه نهیتوانیوە 
دەرسێک دا بدات، ئهمجارە، ههندێک الیان وایه، ئهبێت بهڕاستی توند بێت. الی من، ئهبێت زۆرتر 

ههوڵی ئهوە بدەین که پهالماری ئهڵمانهکان دوبارە نهبێتهوە ئهگهر بێتو ئهو پله و پایهیهی ئهڵمانهکان 
بۆخۆیان دانابوو به نهخۆشی دابنێین نهک تهنا وەک تاوانکار.شێت، بهدڵنیاییهوە، ئهبێت 

ببهسترێتهوە، نابێ بهێڵین چهکیان پێ بێت. بهههمان شێوە، نهتهوەی ئهڵمانی ئهبێت بێچهککرێن. 
بهاڵم شێت ئهبهسترێتهوە وەک دڵسۆزی نهک وەک سزادان، ئهوەندەشی که بتوانین بهدەم ئهو بهزەیی 

پیاهاتنهوەشهوە ئهبێت دڵخۆشیان کهین. ههمووان ئهزانن که شێتێکی بکوژ تا دڵی خۆشتر بێت 
کهمتر ئهگهری خهڵک کوشتنی ئهبێت. له ئهڵمانیا و لهم کاتهدا، به دڵنیاییهوە ههن، پیاوانێک لهنێو 

نازیهکاندا کهوا تاوانکاری ڕووتن، بهاڵم ئهبێت خهڵکانێکیش ههبن که کهم یان زیاد شێتن. ئهگهر واز 
له سهرکردەکانیان بهێنین (که هیچ نهرمیهک نانوێنم بهرامبهریان)، زۆرینهی نهتهوەی ئهڵمان ئهگهری 

زیاتری ههیه که فێری هاریکاری ببن لهگهڵ خهڵکانی تردا له جیهان ئهگهر بێتوچارەسهرێکی نهرم 
بهاڵم قایمیان بۆ بکرێت بهرامبهر بهوەی داببڕین له نهتهوەکانی تر. ئهوانهی کهوا سزا ئهدرێن دەگمهن 



ههست به چاکه بکهن بهرامبهر ئهوانهی سزایان ئهدەن. بۆیه تا ئهڵمانهکان ڕقیان له باقی دنیا بێت 
ئاشتی زەحمهته بهرقهرار بێت. 

کاتێ یهکێک بیروباوەڕی وەحشیهکان ئهخوێنێتهوە، یان ئهوانهی بابلیه کۆنهکان و میسریهکان، سهری 
سوڕ ئهمێنێ لهو بێئهقڵیه سهیرەیان. بهاڵم بیروباوەڕانێک که به ههمان شێوە بێئهقاڵنهیه هێشتا 

لهالیهن خهڵکانێکی نهخوێندەوارەوە پهرەی پێ ئهدرێ له مۆدێرنترین و شارستانی ترین کۆمهڵگاکاندا. 
من شتانێکی یهکجار بێئهقاڵنهم دیوە له ئهمریکا، که گوایه ئهوانهی له مانگی ئازادردا لهدایک ببن کهم 
بهختن و ئهوانهی له مانگی مایسدا لهدایک ببن به تایبهتی کهسایهتیهکی عاتیفیان ههیه. من مێژووی 

ئهم خورافیاتانه نازانم، بهاڵم ئهکرێ له خۆشهویستیی ڕاهینه بابلی و میسریهکانهوە وەرگیرابێت. 
بیروباوەڕ له چینهکانی سهرەوەی کۆمهڵگاوە ههڵئهقوڵێ، و ئهنجا، وەک قوڕی ناو ڕووبار، بهناو چینی 

خوێنهواردا ئهنیشێ، ئهکرێ ٣٠٠٠ یان ٤٠٠٠ ساڵی پێ بچێت تا بگاته بنی ڕووبارەکه. ئهکرێ کهسێکی 
ئهسمهری یارمهتیدەرت قسهیهک بکات که ڕاستهوخۆ له دەمی ئهفالتون هاتبێته دەرەوە، نهک ئهو 
قسانهی ئهفالتون که زانایان نهقڵی ئهکهن، بهڵکو ئهو بهشانهی که ئاشکرا قسهی پوچی کردوە، بۆ 

نمونه کهسێک که بهدوای حیکمهت نهکهوێ دوبارە وەک ژن لهدایک ئهبێتهوە. کهسانێک قسه لهسهر 
فهالسیفهی گهورە بکهن بهڕێزەوە ههندێ له قسهکانیان پشتگوێ ئهخهن. 

ئهرستۆ، سهرباری ناوبانگهکهی، پڕیهتی له قسهی پوچ. ئهو ئهڵێ کهوا مناڵ ئهبێت له زستاندا 
بخرێتهوە، کاتێ با له باکورەوە دێ، و ئهگهر زوو زەواج بکهی مناڵهکانت کچ دەرئهچن. پێمان ئهڵێ 

کهوا خوێنی ژن ڕەشترە له خوێنی پیاو، و بهراز تهنها حهیوانه توشی سورێژە ببێت، و فیلێک توشی 
بێخهوی بوبێ ههقه خوێ، زەیتی زەیتون و ئاوی گهرم بدرێ له شانهکانی، یان ژنان دانیان کهمترە له 

پیاوان و قسهی تریش. کهچی، ئهو لهالیهن زۆرینهی فهالسیفهوە به بلیمهتی ژیری ناسراوە. 

خورافیات دەربارەی ەنهراڵهکانیش بووە. لهناو خۆشماندا خراپی بهخت و بهدبهختی نزیک گهردونین. 
له کاته کۆنهکاندا حاکمی ههڵسوکهوتی ج تهماشاکردنی ڕۆژانی ههینی و ژمارە سیازدە زۆر چاالکه، 

کهشتیهوانان پێیان خۆش نیه ڕۆژانی ههینی دەرچن، زۆرێک له ئوتێلهکان نهۆمی ١٣یهمیان نیه. 
خورافیات دەربارەی ههینی و ژمارە ١٣ سهردەمانێک لهالیهن خهڵکانی ژیرانی بهناوبانگهوە باوەڕیان 

پێ کرابوو، ئێستا پیاوانی لهو جۆرە خهڵکانێکی بێزیانی بێئهقڵن. بهاڵم، ئهکرێ ٢٠٠٠ ساڵی تریش 
ئهوەی ئێستا ژیرەکانمان باوەڕیان پێیهتی بهههمان شێوە بێئهقاڵنه بێت. پیاو ئاژەڵێکی خۆشباوەڕە، 

وە پێویسته باوەڕی به شتێک ههبێت، لهکاتی نهبوونی باوەڕێکی باشدا، به باوەڕی خراپیش قایل 
ئهبێت. 



باوەڕ به "سروشت" و ئهوەی به "سروشتی" زانراوە سهرچاوەی زۆر ههڵهیه. پێشتر و تا ڕادەیهکیش 
ئێستاش، کارەکتهرێکی کاریگهری بواری پزیشکیه. جهستهی مرۆڤ، که وازی لێ بهێنی بۆخۆی، توانای 

خۆ چاک کردنهوەی ههیه، بڕینی بچوک چاک ئهبێتهوە، سهرمایهک خۆی نامێنێ، و ههندێ نهخۆشی 
جدیش خۆی بێ چارەسهر چاک ئهبێتهوە. بهاڵم یارمهتی دانی سروشت لهم بوارەدا زۆر خوازراوە، 

ههتا لهم حاڵهتانهشدا. بڕین ئهکرێ ئیلتیهاب بکات ئهگهر تهعقیم نهکرێت، سهرما ئهکرێ ببێته 
ئیلتیهابی سنگ، و نهخۆشی جددیش ئهگهر ههر وازی لێ بهێنی بێ چارەسهر لهالیهن گهڕیدە و 

ڕێبوارانی ناوچه دورەکانهوە، که هیچ چارەی تریان نیه. زۆرێک لهو عادەتانهی که بونه به "سروشتی" 
له بنهمادا "ناسروشتی" بون، بۆ نمونه جل و بهرگ و خۆشتن. ئینسان پێش ئهوەی جلی لهبهرکردبێ 

ئهکرێ موستهحیل بوبێ له شوێنی سارددا بژیایه. له شوێنێک که نهتوانی پاکوخاوێن بیت، دانیشتوان 
دوچاری جۆرەها نهخۆشی ئهبن، وەک تایفوس، که نهتهوە ڕۆژاواییهکان له ئێستادا بنهبڕیان کردوە. 

پێکوت (ڤاکسین) پێشتر و ئێستاکهش هێشتا ههر دژایهتی ئهکرێ بهوەی "ناسروشتی"یه. بهاڵم هیچ 
دامهزراویهک نیه لهو دژایهتیکردنانهدا، چونکه کهس ناتوانێ الری لهوە ههبێ که ئێسقانێکی شکاو 

خۆی لهخۆیهوە چاک ببێتهوە به "سروشتی". کواڵندنی خواردن خۆشی "ناسروشتی"یه، ههروا 
گهرمکردنی ماڵهکانمان. فهیلهسوفی چینی الو-تسی، که ڕێکهوتی تهقلیدی به ٦٠٠پ.ز دانراوە، دژی 
جادە و پرد و بهلهم بوە بهوەی "ناسروشتی"ن، و لهبهر ڕقی لهم شته میکانیکیانه چینی جێهێشت و 

چو بۆ ژیان لهناو بهربهریه ڕۆژاواییهکاندا. ههموو پێشکهوتنێکی شارستانیهت که تازە بووبێ به 
"ناسروشتی" زانراوە. 

دژایهتی کردنی باو لهسهر بابهتی ڕێگرتن له مناڵبونیش ئهوەیه که دژی "سروشت"ە. بهاڵم لهبهر ههر 
هۆیهک ههیه ناتوانین بڵێین سهڵت بوون دژی سروشته، تهنها هۆکارێک بتوانم بیری لێ بکهمهوە 

26ئهوەیه که تازە نیه. ماڵتوس تهنها سێ ڕێگای ئهبینی بۆ کهمکردنهوەی دانیشتوان؛ خۆگرتنهوەی 

ئهخالقی، خراپه، و چهوساندنهوە. خۆگرتنهوەی ئهخالقی، به ئیعترافی خۆشی، بهشێوازێکی بهرباڵو 
جێبهجێ ناکرێت. "خراپه" یان ڕێگرتن له مناڵ بوون، که خۆی پیاوێکی دیندار بوە، به قێزەوە ناوی 
هاتوە. تهنها یهک ڕێگا مابوەوە ئهویش چهوساندنهوە. به کهسایهتیه مورتاحهکهی ئهو، بیری لهوە 

کردبوەوە که زۆرینهی مرۆڤ بچهوسێنرێتهوە له کاتێکدا خۆشی به قهدرگران دائهنا، و بهردەوام ئهو 
قسانهی ڕەت ئهکردتهوە که ههوڵیان ئهدا ئهم ڕێگایه بگرن. کهسانی دینداری سهردەم، کهمتر وەک ئهو 

ڕاستگۆن که دێته سهر ڕێگرتن له مناڵبوون. ئهوان وا نیشان ئهدەن که خودا ڕزق ئهدات، ژمارەی 
دەمهکان ههرچهنێکیش بن. ئهو ڕاستیه پشتگوێ ئهخهن کهوا پێشتر قهت شتی وای نهکردوە، بهڵکو 

ملیۆنهها مرۆڤی سهرزەوی داوەته دەست برسێتی و مردوون. ئهبێت مهسهلهکه ئهوەبێ - ئهگهر 
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بهڕاستی باوەڕیان بهو قسهیه بکێ که ئهیکهن - که خودا لهمهودوا حازرە ماسی و نانی زۆر بدات که 
پێشتر شتی وای بهپێویست نهزانیوە. یان ئهکرێ ئهوان بڵێن کهوا ئهو چهرمهسهریهی دوای ئهمه 

هیچ بایهخێکی نیه، ئهوەی گرنگه قیامهته. بهو باوەڕەی خۆشیان، زۆربهی ئهو منااڵنهی له ئهنجامی 
ڕێگرتنی مناڵبونهوە نایهنه دنیا ئهچنه جهههننهم. کهواته، ئهبێت وای دابنێین، ئهوان وا ئهزانن که ئهو 

پاکبونهوەیهی لهژیاندا ئهیکهین دژایهتی بکرێ چونکه ئهوان الیان وایه باشترە ملیۆنهها مرۆڤ بۆ 
ههمیشه بسوتێت. بهبهراورد بهمان، مالتوس بهڕەحمترە. 

ژن، که بابهتی بههێزترین ههستی خۆشهویستی و ڕقیشمانن، سۆزی ئاڵۆزمان تێدا ئهجوڵێنن کهوا له 
ژیریه تهقلیدیهکاندا باس کراوە. 

نزیک ههموکهسێک ڕێگه ئهدات بهخۆی کهوا ههندێ گشتگیری تهواو نادادپهروەرانه بهسهر خۆیدا 
بسهپێنێ لهسهر ژنان. پیاوانی ژندار، کاتێ بابهتی گشتاندنهکه دێته ئاراوە، له ژنهکانی خۆیانهوە 

تهماشا ئهکهن، ژنانیش ههروا لهخۆیانهوە. سهمهرە ئهبێت ئهگهر کهسێک کتێبێکی مێژووی بۆچونی 
پیاو لهسهر ژن بنوسێتهوە. له کۆندا، کاتێ بااڵدەستی پیاو جێگهی پرسیار نهبو و ئهخالقی 

مهسیحیهت هێستا ههر نهناسراو بوو، ژنان بێزیان بوون بهاڵم بێئهقڵ، و پیاوێکیش که ئهوانی 
بهجددی وەرگرتایه تا ڕادەیهک بێزراو بوو. ئهفالتون وا ئهزانێ دژایهتیهکی جددیه بۆ دراما ئهگهر 

بێتو سیناریۆنوسهکه خۆی دەوری ژن ببینێت کاتێ ڕۆڵیان بۆ دروست ئهکات. لهگهڵ هاتنی 
مهسیحیهت ژنان دەستیان کرد به قۆناغێکی تازە، بهاڵم له ههمان کاتدا کهشف بوو که ئهکرێ ئهوان 

ببنه سهیدیش. له ڕۆژانی شاژن ڤیکتۆریادا سهیدە ژنهکان زیاتر بایهخیان پێ ئهدرا تا ژنی سهرنج 
ڕاکێش، پیاوانی سهردەمی ڤیکتۆریا دانیان بهوەدا نهئهنا که ئهوانیش حهزیان ئهجواڵ بۆ ئهمه. بهها 

بااڵکهی ژنان کرایه بیانو بۆ ئهوەی دوریان بخهنهوە له سیاسهت، که تیایدا ئهوترا، ههبوونی بههای 
بهرز مهحاڵه. بهاڵم فێمینیسته سهرەتاییهکان ئارگومێنتهکهیان پێچهوانه کردەوە، و وتیان بهشداری 

کردنی ژنان ئهبێته هۆی دروستکردنی بهها بۆ سیاسهت. لهبهر ئهوەی ئهمهش خۆی سهرابێکی تر بوو، 
ئیتر کهمتر خهڵک باسی بههای بااڵی ژنان ئهکات، بهاڵم هێشتان پیاوانێکی زۆر ههن که وەک 

ڕاهیبهکان ڕایان بهرامبهر ژن سهرنجڕاکێش بونیانه. ژنان خۆیان، زۆربهیان، خۆیان به جنسه ژیرەکه 
ئهزانن، که ئیشیان ئهوەیه ئهو بێئهقڵیه ناخییهی له پیاوانهوە یهت ئهمان چاکی بکهنهوە. بهالی 

منهوە، باوەڕم به هیچ گشتاندنێک نیه بهسهر ژناندا، چ باش چ خراپ، چ نێر بیکات چ ژن، ههمووی 
وەک یهکه الم، ئهبێت بڵێم هۆکارەکهی نهبوونی تهجرەبهی ژن بوونمه. 

ئهو ههسته نائهقاڵنیه قوڵهی ههر ڕەگهزێک بهرامبهر ژنان ئهکرێ وەک شتێکی تازە دەر ئهکهوێ، 
بهتایبهتی له ڕۆمانه خراپهکاندا. له ڕۆمانه خراپهکاندا لهالیهن پیاوانهوە، ئهو ژنه ههیه که نوسهر 

عاشقیهتی، که خاوەنی ههموو سیحرێکه، بهاڵم تا ئهندازەیهک بێدەسهاڵته، پێویستی به پاراستنی 



پیاو ههیه، کهچی ههندێ جار، وەک کلیۆپاترای شکسپیر، دووچاری ڕقێکی یهکجار زۆر کراوەتهوە، و 
ئهکرێ به قوڵی و بێهیوایانه بوبێته کهسێکی زیانبهخش. له وێناکردنی ژنهپاڵهواندا، نوسهری پیاو 

ناتوانێ له تێبینیهکانی خۆیهوە بنوسێ، بهاڵم له ئامانجهکانی حهزەکانی خۆیهوە ئهنوسێت. به 
نیسبهت کارەکتهرە ژنهکانی تریهوە، زیاتر بابهتیانهیه، و ئهکرێ دەفتهرێکیشی ههبێ تێبینی کردبێ، 

بهاڵم کاتێ کهسێکی خۆش بوێ، حهزەکهی تهمێک دروست ئهکات له نێوان خۆی و ئهو بابهتهی خۆی 
بۆ تهرخان کردوە. ژنه ڕۆماننوسهکانیش، ههروەها دوو جۆر ژن ههن له کتێبهکانیاندا. یهکێکیان 
خۆیانن، کهشخه و بهڕەحم، بابهتی شههوەتی ئینسانی خراپ و خۆشهحویستی کهسانی باش، 

ههستیار، ڕۆحبهرز، و ههمیشه خراپ حوکمدراون. جۆرەکهی تریش نوێنهرایهتی تهواوی ژنانه، و 
ئهمهش عادەتهن وەک سهرپێیی، ڕقاوی، بێڕەحم، و فێڵباز وێنا ئهکات. وادیارە حوکمدان لهسهر ژنان 

ناکرێ بێالیهنانه بێ چ الی پیاوانهوە چ الی ژنانیشهوە. 

گشتاندن دەربارەی تایبهتمهندیه نیشتیمانیهکانیش بهههمان شێوە باو و نهخوازراون وەک گشتاندن 
دەربارەی ژنان. تا ١٨٧٠، ئهڵمانهکان وا ئهزانرا خهڵکانێکن ههمویان پرۆفیسۆری عهینهک لهچاون، 

بهردەوام لهناو هۆشیاری خۆیاندا گهشه ئهکهن و ئاگایان له دەرەوەی خۆیان نیه، بهاڵم له ١٨٧٠ 
بهدواوە ئهم تێگهیشتنه پێویستی بهوە بوو که به توندی پیاچونهوەی بۆ بکرێت. فهڕەنسیهکان لهالی 

زۆربهی ئهمریکیهکان وابوو که خهڵکانێکن بهس خهریکی دڵداریکردننن، واڵت ویتمان، له یهکێ له 
کهتهلۆگهکانیدا، باسی "جووته فهرەنسیه زیناکهرەکهی سهر قهنهفهکه" ئهکات. ئهمریکیهکان که ئهچن 

بۆ فهرەنسا ئهحهپهسێن، و ئهکرێ خهیاڵشکاویش ببن، بهو ژیانه خێزانیه جددیهی ئهیبینن. پێش 
شۆڕشی ڕوسی، ڕوسهکان بهوە ناسرابون کهوا ڕۆحێکی ئهفسوناوی سالڤیان ههبێت، که لهگهڵ 
ئهوەدا ههڵسوکهوتی ماقواڵنهی تێدا لهبار بردبوون، ژیریهکی قوڵی پێدابوون کهوا نهتهوە زیاتر 

عهمهلیهکان نهیان ئهتوانی بهدەستی بهێنن. کهچی لهناکاوههموو شتێک گۆڕا، ئهفسونگهرایی بوە 
عهیبه، و تهنها شته ماددیهکان ڕێگهیان پێ ئهدرا. ڕاستیهکهی ئهوەیه کهوا ههر تایبهتمهندیهکی 

نیشتیمانی گهلێک لهالیهن گهلێکی ترەوە پهیوەسته به چهن کهسێکی بهناوبانگهوە، یان پهیوەسته 
بهو چینهی دەسهاڵتدارن. لهبهر ئهمه، ههموو گشتاندنێک لهم بابهتهدا ئهکرێ بهتهواوی پێچهوانه 

ببێتهوە ئهگهر هاتو گۆڕانکاریهکی گرنگی سیاسی بێته کایهوە. 

بۆ خۆ الدان لهو ڕا پووچانهی که مرۆڤایهتی ئهکرێ دوچاری ببێ، هیچ بلیمهتێکی قارەمانمان 
پێویست نیه. ههندێ یاسای سادە ئهکرێ بتپارێزن نهک له ههڵهکردن، بهڵکو له ههڵهی بێ مهعنا. 

ئهگهر بابهته شتێکه کهوا به تهماشاکردن ساغ بکرێتهوە، ئهوا خۆت تهماشاکردنهکه بکه. ئهرستۆ ئهکرا 
ئهو ههڵهیهی دەربارەی ئهوەی که ژنان دانیان کهمترە له پیاو نهکردایه، به ڕێگایهکی ئاسان که داوای 
بکردایه خاتو ئهرستۆ دەمی دانهخستایه تا ئهم له ژماردن تهواو ئهبو. ئهوەی نهکرد لهبهر ئهوەی وای 



ئهزانی ئهزانێ. وابزانی شتێک ئهزانی له کاتێکدا نهزانی ههڵهیهکی کوشندەیه، که ههمومان ئهکرێ 
دوچاری ببین. من خۆم باوەڕم وایه که سوچهر قالونچهی ڕەش ئهخۆن، لهبهر ئهوەی وایان پێ وتوم 

که وایه، بهاڵم ئهگهر کتێبێک بنوسم لهسهر ههڵسوکهوتی سوچهر، ئهبێت خۆشم تهرخان بکهم بۆ 
ئهوەی کهوا هیچ نهڵێم تا ئهو خواردنه ناخۆشه بهچاوی خۆم نهبینم. کهچی ئهرستۆ کهمتر ئاگای لهمه 

بوە. نوسهرە کۆن و چاخه ناوەندیهکان ههمو شتێکیان زانیوە دەربارەی ئهسپی شاخدار و مارمزۆکی 
خهیاڵی، یهک کهسیان نهیوتوە که ههق وایه قسهی مهزههبی لهسهر نهکهم چونکه خۆم یهکجار یهک 

دانهیانم نهبینوە. 

ههرچهن، زۆر بابهت، به ئاسانی نایهته بهردەستت تا تاقی بکهیتهوە. ئهگهر، وەک زۆرینهی 
مرۆڤایهتی، قسهی پڕ حهماسهتت ههبێ لهسهر شتانێکی لهو جۆرە، ڕێگا ههیه که بتوانی ئاگاداری 

الیهنگریهکانی خۆت بیت. ئهگهر ڕایهک دژی تۆبێ و توڕەت بکات، ئهوە نیشانهیهکه کهوا الشعوری تۆ 
بهڵگهی باشت پێ نیه بۆ ئهو ڕایهی خۆت. ئهگهر کهسێک سور بێ لهسهر ئهوەی دوو و دوو ئهکاته 
پێنج، یان واڵتی ئایسلهند له ناوچهی کهمهرەیی زەویه، تۆ بهزەییت پیایدا یهتهوە نهک توڕە بیت، 

مهگهر خۆت ئهوەندە حیساباتت تهواو نهبێ یان جوگرافیا که وات لێ بکات ڕا پێچهوانهکهی خۆت 
بلهرزێنێ. زۆربهی بابهته دژایهتی لهسهرەکان ئهوانهن کهوا هیچ بهڵگهیهکی زۆر باش نیه بۆ الیهک 

لهالیهکان. چهوساندنهوە بهکار هاتوە له خواناسیدا، نهک له بیرکاریدا، له بیرکاریدا زانین ههیه، بهاڵم 
له خواناسیدا تهنها بۆچوون ههیه. بۆیه کاتێ که خۆت ئهبینیتهوە به توڕەیی، وریا به، ئهکرێ 

بۆچونهکهت، ئهگهر به وردی لێی بکۆڵیتهوە، له ئاستی بهڵگهکانی بهردەستت زیاتر ڕۆشتوە. 

ڕێگایهکی باش بۆ ئهوەی خۆت ڕزگار بکهی له ههندێ مهزههبگهرایی ئهوەیه که شارەزای ڕای جیاواز 
بیت که له دەرەوەی بازنه کۆمهاڵیهتیهکانی تۆدایه. من کاتێ گهنج بوم، له دەرەوەی واڵتهکهی خۆم له 

فهرەنسا، ئهڵمانیا، ئیتالیا و ویالیهته یهکگرتوەکانی ئهمریکا ژیام. ئهمه بۆ من زۆر سودمهند بوو بۆ 
کهمکردنهوەی حوکمی پێشوەختهی دابڕێنهر. ئهگهر نهتوانی سهفهر بکهی، بهدوای خهڵکانێکدا بگهڕێ 

کهوا تۆ لهگهڵیان هاوڕا نیت، ڕۆژنامهیهک بخوێنهرەوە که هی الیهنێک بێت که الیهنهکهی خۆت 
نهبێت. ئهگهر مهسهلهی خهڵک و ڕۆژنامه الت شێتانهیه، بێئهقاڵنهیه، و جانهوەرانهیه، بهبیری خۆتی 

بهێنهوە کهوا تۆش بۆ ئهوان وایت. لهم بۆچونهدا ههردوال ئهکرێ ڕاست بن، بهاڵم ناکرێ ههردوال ههڵه 
بن. ئیتر ئهم لێکدانهوەیه ئهبێت جۆرێک له وریابونهوە دروست بکات. 

ههرچهندە بهئاگابوون له کهلتوری بیانی، ههمیشه ئهنجامی سودبهخشی نابێت. له سهدەی حهڤدەدا، 
کاتێ مانچۆکان چینیان داگیرکرد، عادەتی چینیهکان بو که ژنان قاچیان بچوک بێت، و لهناو 

مانچۆکانیشدا باوبوو کلکهبهراز بپۆشن. لهبری ئهوەی ههردوال عادەته بێمشێکانهکانیان فڕە بدەن، 



کهچی ههردوال عادەته بێئهقاڵنهکهی الکهی تریان وەرگرت، و چینیهکان بهردەوام بون له پۆشینی 
کلکهبهراز تا دوای شۆڕشی ١٩١١ نهجاتیان بوو له ههیمهنهتی مانچۆکان. 

بۆ ئهوانهی که توانای خهیاڵکردنی دەرونی باشیان ههیه، پالنێکی باشه کهوا خهیاڵی ئهوە بکهی لهگهڵ 
کهسێکدا که الیهنگری الیهکی ترە موناقهشه بکهیت. ئهمه یهک سودی ههیه و تهنها یهک، بهراورد به 

قسهکردن لهگهڵ کهسێکی بهرامبهردا، ئهویش ئهوەیه کهوا ئهم ڕێگایه لهژێر فشاری کات و جێگادا 
نیه. مههاتما غاندی ڕقی له سکهی ئاسن و بهلهمی ههڵمی و مهکائینه، ئهو ئهیهوێ تهواوی شۆڕشی 

پیشهسازی ههڵبوەشێنێتهوە. ئهکرێ تۆ له ژیانی خۆتدا توشی کهسێک نهبی کهوا ئهم ڕایهی ههبێت، 
چونکه له واڵته ڕۆژاواییهکاندا زۆربهی خهڵک سود له تهکنیکی نوێ وەرئهگرن بێ ئهوەی ئاگایان لێ 

بێت. بهاڵم ئهگهر بتهوێ دڵنیا بیت لهوەی که تۆ بهڕاستی هاوڕایت لهگهڵ ڕای گشتیدا، پالنێکی باشه 
ئهگهر موناقهشهکانت تاقی بکهیتهوە به ئهفکارێک که بۆت دێت و بهوەی که ئهکرێ غاندی چ 

قسهیهکی ههبێ لهسهریان ئهگهر فرسهتی یهکتر بینین ههبوایه. من ههندێک جار ناچار بوم ڕای خۆم 
بگۆڕم له ئهنجامی ئهم دایهلۆگه خهیاڵیهدا، و کهمێ نزیکیش لهمه، زۆر جار زانیومه کهوا ئهم ڕێگایه 

وای لێکردوم کهمتر مهزههبی و سور بم بهوەی که زانیومه ئهکرێ چ دژێکی ماقوڵی گریمانهیی ههبێت 
بهرامبهرم. 

زۆر ئاگاداری بۆچونێک به که ههڵبدات بهسهر بهرزڕاگرتنی ههستتدا. ههردو ژن و پیاو، نۆ له دە جار، 
سورن لهسهر ئهوەی که ڕەگهزەکهی خۆیان بااڵترە له ڕەگهزی بهرامبهر. ههردوالش بهڵگهی یهکجار 

زۆریان لهالیه. ئهگهر پیاو بیت، ئهکرێ ئهوە بخهیته ڕوو کهوا زۆربهی شاعیران و زانایان نێرن، ئهگهر 
ژن بیت، ئهکرێ پهنا بۆ ئهوە ببهیت که زۆربهی تاوانبارانیش پیاون. پرسیارەکه بۆخۆی قابیلی 

ساغکردنهوە نیه، بهاڵم ههستی خۆ بهرزڕاگرتن ئهمه له زۆرکهس ئهشارێتهوە. ههموومان، خهڵکی ههر 
بهشێکی سهر زەوی بین، بڕوامان پێکراوە کهوا نهتهوەکهی خۆمان بااڵترە له ههموان. بینینی ئهوەی 

کهوا ههمو نهتهوەیهک الیهنی باش و الیهنی خراپیشی ههیه، ستانداردی بههاکانی خۆمان بهوە 
هاوسهنگ ئهکهین بۆ ئهوەی بتوانین ئهو الیهنه باشانهی نهتهوەکهی خۆمان که بهڕاستی گرنگن 

بنهماکانی کامانهن، که تهبیعی الیهنه خراپهکانیشی بێبایهخن. لێرەدا، دیسان پیاوێکی ئهقاڵنی دان 
بهوەدا ئهنێت که پرسیارەکه وەاڵمێکی ڕاستی نیه. سهختترە بتوانی لهگهڵ ڕێزی خۆتدا ههڵسوکهوت 

بکهیت وەک پیاو، لهبهر ئهوەی ناتوانین به مێشکێکی دەرەوەی مرۆڤ لهسهر بابهتهکه قسه بکهین. 
تهنها ڕێگایهک که من ئهیزانم بۆ ههڵسوکهوت کردن لهگهڵ ئهم شاردنهوەیهی مرۆڤدا ئهوەیه کهوا 
بیری خۆمانی بهێنینهوە که پیاو وەرزێکی کورتی ژیانه و لهسهر ههسارەیهکی بچوک له سوچێکی 

بچوکی گهردوندا، و ئهوەش ئهوەندەی ئێمه ئهیزانین، ئهکرێ له گهردوندا بونهوەری تری تێدابێ زۆر 
بااڵتر له ئێمه چۆن ئێمه بااڵترین له بوکی دەریا. 



سۆزە کانی تر جیا له ڕێزلهخۆگرتن سهرچاوەی ههڵهکردنی باون، لهمانه لهوانهیه گرنگترینیان ترس 
بێت. ترس ههندێ جار ڕاستهوخۆ کاریگهرە، به داهێنانی دیعایهی کارەسات له کاتی جهنگدا، یان 

خهیاڵکردنی شتانێکی ترسناک، وەک خێو، ههندێ جار ناڕاستهوخۆ کاریگهرە، به دروستکردنی باوەڕ به 
شتێکی ئارامبهخش، وەک ئاوی ژیان یان بهههشت بۆ خۆمان و جهههننهمیش بۆ دوژمنانمان. ترس 

زۆر فۆرمی ههیه، ترس له مردن، ترس له تاریکی، ترس له نهزانراو، ترس له کۆمهڵ، و ئهو ترسه 
نادیارە گشتێندراوەی که دێت بۆ ئهوانهی کهوا ههندێ تۆقینی تایبهتیان لهخۆیان شاردۆتهوە به 

شتێکی تر. تا ئهو کاتهی دان ئهنێی به ترسهکانی خۆتدا الی خۆت، و خۆشت ئهپارێزی به ههوڵێکی 
سهخت تا ویستێکت ههبێ دژی ئهو قوەته ئهفسوناویهی ترس، ناتوانی هیوای ئهوە بخوازی کهوا 

بهڕاستی بیر له ههندێ بابهتی پڕ بایهخ بکهیتهوە، بهتایبهتی ئهوانهی پهیوەستن به بیروباوەڕی 
ئاینییهوە. ترس سهرچاوەی سهرەکی خورافیاته و یهکێکه له سهرچاوەکانی دڕندەیی. زاڵبوون بهسهر 

ترسدا سهرەتای ژیریه، له گهڕان بهدوای ڕاستیدا وەک کۆششی پاش ئوسلوبێکی شایهنی ژیان. 

دوو ڕێگا ههیه بۆ خۆالدان له ترس: یهکهمیان بهوەی قهناعهت بهخۆت بکهیبکهوا تۆ پارێزراوی له 
کارەسات، و ئهوەی تریشیان به خۆڕاهێنان به ئازایهتیی ڕووت. ئهوەی دوەم سهخته و ئهبێته مهحاڵ 
بۆ زۆرکهس له خاڵێکی دیاریکراودا. ههر بۆیه ئهوەی یهکهم ههمیشه زیاتر بهکار هاتوە. جادووگهری 

سهرەتایی مهبهستی سهرەکی لێی دابینکردنی سهالمهتیه، چ بهوەی دوژمنان بریندار بکات یان به 
پاراستنی خودی کهسهکه به تهلیسمێک، جادویهک یان دوعایهک. بهبێ هیچ گۆڕانکاریهکی بنچینهیی، 
باوەڕ بهم شێوازەی خۆپاراستن له مهترسی بهدرێژایی چهندین سهدە بهردەوام بوو له شارستانیهتی 

بابلیهکاندا، له بابلهوە باڵو بوەوە بهناو ئیمپراتۆریهتهکهی ئهلیکزاندەردا، و لهالیهن ڕۆمهکانیشهوە 
وەرگیرا لهکاتێکدا کهلتوری یۆنانیه کۆنهکانیان ههڵمژی. له ڕۆمهکانهوە دابهزیه ناو مهسیحیهت و 

ئیسالمی چاخهکانی ناوەڕاست. زانست له ئێستادا باوەڕی به جادوگهری کهمتر کردۆتهوە، بهاڵم زۆر 
خهڵک ههن باوەڕیان بهختگرەوە ههیه زیاتر لهوەی که ئامادەن دانی پێدا بنێن، و جادوگهریش 

ههرچهن له کهنیسهوە نهفرەتی لێکراوە، هێشتا ههر به فهرمی یهکێکه له گوناههکان. 

ههرچهندە سیحر، ڕێگایهکی ناشیرین بو بۆ خۆپاراستن له مهترسی، و زیاد لهوەش ڕێگایهکی زۆر 
کاریگهریش نهبوە، الی جادوگهرە خراپهکان ئهکرێ بههێزتر بووبێ له شتی باشتر. له سهدەی 

پازدەههم، شازدەههم و حهڤدەدا ترس له ژنهجادوگهر و سیحربازەکان وای کرد سهدان ههزار خهڵک 
که تۆمهتبار کرابون بهم تاوانه سوتێنران. بهاڵم باوەڕی نوێ، بهتایبهتی به ژیانی ئهو دنیا، ڕێگای 

کاریگهرتری دۆزیهوە بۆ جهنگ دژی ترس. سوقرات ڕۆژی مردنهکهی (ئهگهر باوەڕ به قسهی ئهفالتون 
بکهین) ئهو مکوڕیهی دەربڕی کهوا لهو دنیا ئهو لهگهڵ خواکان و پاڵهوانهکاندا ئهبێت، و چواردەوری 

به ڕۆحی دادپهوەر ئهگیرێ که ههرگیز الریان نابێ له موناقهشه بهردەوامهکانی ئهم. ئهفالتون له 



"جمهوریهت"دا ئهوەی خستۆته ڕوو کهوا بۆچونه دڵخۆشهکانی ئهو دنیا ئهبێت لهالیهن دەوڵهتهوە 
بچهسپێنرێ، نهک لهبهر ئهوەی کهوا ڕاستن، بهڵکو لهبهر ئهوەی جهنگاوەران باوەڕ پێ بهێنێ که 

بیانهوە بمرن له جهنگدا. هیچ یهک لهو ئهفسانه تهقلیدیانهی ههیدی ناهێنێتهوە، لهبهر ئهوەی الی 
ئهوان ڕۆحی مردو دڵتهنگه. 

مهسحیحه ئۆرتۆدۆکسهکان، له "سهردەمی باوەڕ"دا یاساکانی لێخۆشبوونیان به تهواوی دیاری کردوە. 
27یهکهم، ئهبێت تۆ باپتایز کرابیت، ئهنجا، ئهبێت هیچ ههڵهیهکی دینداریت ئهنجام نهدابێ، و ئاخر 

شتیش پێویست پێش مردنت پهشیمان ببیتهوە له ههمو گوناههکانت و خۆت پاک بکهیتهوە. ئهمه 
ههموشی هێشتا له بهرزەخ نهجاتت نادات، بهڵکو تهنها دڵنیاییهکه بۆ گهیشتنت به بهههشت. 

پێویستی نهدەکرد خواناسی بزانیت. کاردیناڵێکی ناسراو جارێک زۆر به قهناعهتهوە وتبوی کهوا 
پێداویستیهکانی مهسیحی بوون ههمووی جێبهجێ ئهبێت ئهگهر هاتوو لهسهرە مهرگدا لهژێر لێوەوە 
بڵێی "باوەڕم بهههموو ئهوە ههیه کهنیسه باوەڕی پێیهتی، کهنیسهش باوەڕی بهههموو ئهوە ههیه که 

من باوەڕم پێیهتی". ئهبێت ئهم ڕێنماییه ڕوونانه توانیبێتی ڕێگای دۆزینهوەی بهههشت به 
کاسۆلیکهکان نیشان بدات. لهگهڵ ئهمهشدا، ترس له جهههننهم بهردەوام بو، و بۆته هۆی، له 

سهردەمی تازەدا، ئهوەی کهوا نهرمیهکی تهواو بنوێنرێ له مهزههبدا دەربارەی ئهوەی کێ بۆ ههمیشه 
بهنهفرەت کراوی ئهمێنێتهوە. ئهو مهزههبهی که لهالیهن زۆرێک له مهسیحیهکانی سهردەمهوە 

بانگهشهی بۆ ئهکرێت، ئهڵێ ههموان ئهچنه بهههشت، ئهبوایه ئیتر ترسی مردنی نههێشتایه، بهاڵم 
، که  28لهڕاستیدا ئهم ترسه زۆر لهناخی مرۆڤدایه بهوەی بهئاسانی لهناو ببرێت. بهڕێز مایهرز

ڕۆحانیهت وای لێکردبو باوەڕ به ژیانی داهاتو بهێنێت، پرسیاری له ژنێک کردبو که بهو دواییانه 
کچهکهی لهدەست دابوو دەربارەی ئهوەی کهوا چی بهسهر ڕۆحی هاتوە. دایکهکه وەاڵمی دابوەوە: 
"ئێ، باشه، وابزانم بۆ ههمیشه ئارامه ڕۆحی، بهاڵم خۆزگه تۆ باسی ئهم بابهته ناخۆشهت نهکردایه 

لهگهڵم." سهرباری ئهو ههموو دینداریه، بهههشت هێشتا بۆ زۆربهی خهڵک "بابهتێکی ناخۆشه." 

زۆربهی ئاینه چاکسازی تێدا کراوەکان، بۆ نمونه ئهوەی مارکهس ئهورەلیسه و سپینۆزا، هێشتا 
سهرگهرمی زاڵبونن بهسهر ترسدا. مهزههبه ستۆویکی (ڕەواقیهت)ەکه سادەیه: ئهڵێ که تهنها ڕاستی 

بههایه، که هیچ دوژمنێک ناتوانێ زەوتی بکات لێم، بۆیه هیچ هۆکارێک نیه بۆ ترسان له دوژمن. 
کێشهی ئهمهش ئهوەیه که کهس باوەڕی بهوە نهبو که ڕاستی تهنها بهها بێت، ههتا مارکهس 

ئهورەلیهس خۆشی، که ئیمپراتۆر بوو، نهک تهنها خهریکی ئهوەبو شهرەفمهندانه بژین، بهڵکو بشیان 
پارێزێ له بهربهرەکان، مهترسی و قاتوقڕی. سپینۆزا مهزههبێکی هاوشێوەی ئهوەی فێری خهڵک 

27 کرداری چونە ناو ئاینی مەسیحی، وەک شایەتومان ھ'نانی موسوLمان بوون

28 فرەدر'ک مایەرز شآعیر و زمانزانی ئینگلیز بوو لە ١٨٤٣ لەدایک بوە و لە ١٩٠١ وەفاتی کردوە.



ئهکرد. لهالی ئهو، چاکهی ڕاستهقینهی ئێمه بریتیه له گوێنهدان به بهختی بێنرخی خۆمان. ئهم دوو 
پیاوە بهدوای ئهوەدا ئهگهڕان له ترس ڕا بکهن بهوەی وا دەربخهن کهوا ئازاری جهستهیی بهڕاستی 
شتێکی خراپ نیه. ئهمه ڕێگایهکی پڕشکۆیه بۆ ڕاکردن له ترس، بهاڵم هێشتا لهسهر باوەڕێکی ههڵه 

دامهزراوە. ئهگهر بهڕاستی قهبوڵکرێ، ئهوا ئهوکاته وا له مرۆڤ ئهکات بێبایهخ بێت، نهک ههر بۆ 
دەردەسهریهکانی خۆی بهڵکو بهرامبهر ئازارەکانی خهڵکانی تریش. 

لهژێر کاریگهریی گهورەی ترسدا، نزیک ههموان توشی خورافیات بووبوون. ئهو کهشتیهوانانهی که 
یونسیان فڕەدایه ناو ئاو وایان ئهزانی تهنها بهبوونی ئهو لهناو کهشتیهکه زریانهکه ترسی شکاندنی 

کهشتیهکهی ئهمانی هێنابوە کایهوە. بهشێوازی یابانیهکان، له سهردەمی زەمینلهرزەکهی تۆکیۆدا 
دەستیان کرد به کوشتاری کۆریهکان و لیبراڵهکان. کاتێ ڕۆمهکان له جهنگی پیونیکیدا سهرکهوتن، 

قرتاجیهکان تهواو باوەڕیان وابوو کهوا بهدبهختیهکهی ئهمان بههۆی ههندێ شلگیریکردن بوە له 
عیبادەتکردنی خواکهیان مۆلۆخ. مۆلۆخ حهزی لهوەبو مناڵهکانی بکرێنه قوربانی بۆ ئهو، و حهزیشی له 

ئهریستۆکراتهکان بوو، بهاڵم خانهدانهکانی قرتاج دەستیان دابوە گوناهکاری و لهجیاتی مناڵهکانی 
خۆیان مناڵی فهقیر و داماویان ئهکردە قوربانی بۆ خواکهیان. ئهمهش، وایان ئهزانی، خواکهیانی بێزار 

کردبوو، و له خراپترین کاتهکانیشدا ئهوەبوو ئیتر مناڵی ئهریستۆکراتهکانیش به ئاگرەکه سوتان. 
شتێکی سهیرە بوترێ، ڕۆمهکان سهرکهوتوبوون سهرباری ئهو چاکسازیه دیموکراسیهی لهالیهن 

دوژمنانیانهوە ئهنجام درابوو. 

ترسی بهکۆ ههستی مێگهل دروست ئهکات، و وا ئهکات دڕندایهتی ئهنجام بدرێ دژی ئهوانهی که 
ئهندامی مێگهلهکه نین. بۆیه له شۆڕشی فهڕەنسیدا، کاتێ له ترسی سوپای بێگانه حوکمی تۆقاندن 

هاته کایهوە. وە ئهبێت بترسین کهوا، نازیهکان، کاتێ زیاتر دۆڕان نزیک ئهبێتهوە، ههڵمهتی 
لهناوبردنی جولهکه زیاتر ئهکهن. ترس ههستی دڕندەیی ئهجوڵێنێ، لهبهر ئهوە ئهبێته هۆی پهرەدان 

بهو جۆرە خورافیاته تا پاساو بهێنرێتهوە بۆ دڕندە بوون. نه پیاویک نه کۆمهڵێک و نه نهتهوەیهکیش 
ناکرێ جێی متمانه بن بۆ ئهوەی وەک مرۆڤ یان ژیران ههڵسوکهوت بکهن لهژێر کاریگهری ترسی 

گهورەدا. ههر لهبهر ئهم هۆکارەشه کهوا کهسانی ترسنۆک ئهکرێ زیاتر دڕندایهتی بکهن وەک له 
کهسانی بهجهرگ و ههروەها زیاتریش خهریکی خورافیات ئهبن. کاتێ ئهمه ئهڵێم، بیر لهو پیاوانه 

ئهکهمهوە که له ههموو ڕویهکهوە ئازان، نهک تهنها بهرامبهر مهرگ. زۆر پیاو ههن که غیرەتیان ههیه 
وەک جهنگاوەرێک بکوژرێن، بهاڵم غیرەتی ئهوەیان نیه بڵێن، یان بیر لهوە بکهنهوە، کهوا ئهو هۆکارەی 

ئهمان خۆیانی بۆ ئهدەن به کوشتن شایستهی نیه. ناوزڕان الی زۆربهی پیاوان بهئازارترە له مردن، 
ئهوەش یهکێکه لهو هۆیانهی له کاتی وروژانی بهکۆدا، کهم پیاو ههیه دژی ڕای زۆرینه بوەستنهوە. 



کهس له قرتاجیهکان دژی مۆلۆخ نهوەستایهوە، لهبهر ئهوەی ئهنجامدانی ئهوە پێویستی به غیرەتێک 
ههبوو که زیاتر بوو لهو غیرەتهی پێویسته بۆ ئهوەی له جهنگدا بمریت. 

بهاڵم وا خهریکه زۆر جددی قسه ئهکهین. خورافیات ههمیشه تاریک و دڕندانه نیه، ههندێ جار چێژ 
ئهبهخشن به ژیان. جارێکیان پهیامێکم بۆ هات لهالیهن خودا ئۆریسیسهوە، ژمارە تهلهفۆنهکهی دابو 

پێم، ئهوکاته ئهو له بۆستن ئهژیا. ههرچهندە من خۆم ناونوس نهکرد له لیستی ئهوانهی عیبادەتیان بۆ 
ئهکرد، نامهکهی بهڕاستی لهزەتی داپێم. بهردەوام نامهم بۆ ئههات لهالیهن خهڵکانێکهوە که خۆیان به 
مهسیح ئهزانی، و داوایان لێ ئهکردم کهوا ئهم ڕاستیه گرنگه له موحازەرەکانمدا باس بکهم. له ڕۆژانی 
یاساغکردنی کحولدا، تهریقهتێک ههبوو باوەڕیان وابوو کهوا ئهبێت نوێژەکانیان به ویسکی موبارەک 
بکرێ، نهک به شهراب، ئهم بڕگهیه مافی یاسایی دابو پێیان کهوا خواردنهوەی خهست دابین بکهن، و 

تهریقهتهکهشیان بهخێرایی گهورە بوو. له ئینگلتهراش تهریقهتێک ههیه کهوا الیان وایه ئینگلیز 
یهکێکن له دە خێڵه ونبوەکه، تهریقهتێکی جددیتر ههیه، کهوا ئهوان تهنها خێڵن که ئهچنهوە سهر 
ئیبراهیم و مهنهسهی یههودا. ههرکاتێ توشی یهکێ له ئهندامهکانی ئهم تهریقهتانه ببم، یهکسهر 

ئهڵێم من سهر بهتهریقهتهکهی ترم، و ئیتر لهزەت ئهبینم له موناقهشهکانی ئهنجامهکهی. حهزیشم لهو 
پیاوانهیه که دیراسهی ههرەمه گهورەکه ئهکهن، بهو چاوەی که بتوانن شیفرە ئهفسوناویهکهی 

بشکێنن. زۆر کتێبی گهورە نوسراون لهسهر ئهم بابهته، ههندێکیان لهالیهن نوسهرەکانیانهوە 
پێشکهشم کراون. ڕاستیهکی تهنهایه کهوا ههرەمه گهورەکه ههمیشه تا ڕێکهوتی باڵوبونهوەی 

کتێبهکه بهدروستی مێژوو وێنا ئهکات، بهاڵم له دوای ڕێکهوتی باڵوبونهوەی کتێبهکهوە ئیترکهمتر 
جێگهی باوەڕە. به گشتی نوسهر چاوەڕێی ئهوە ئهکات، زۆر بهم زوانه، جهنگ له میسر ڕوبدات، 

بهدوایدا ڕۆژی قیامهت ههستێ و مهسیح دابهزێته خوارەوە، بهاڵم تا ئهوکاته خهڵکێکی زۆر خۆیان 
ناساندوە وەک مهسیح و خوێنهر ناچار ئهبێت پڕ ببێ له گومان. 

بهتایبهتیش موعجهبی پێغهمبهرەیهکی ژن بووم که له تهنیشت دەریاچهیهک له باکوری نیویۆرک 
ئهژیا نزیک ساڵی ١٨٢٠. خاتون بانگهوازی کردبو بۆ زۆر له شوێنکهوتوانی کهوا ئهو توانای ئهوەی ههیه 

بهسهر ئاودا بڕوات، و وتبوی من بهسهر ئاودا ئهڕۆم کاتژمێر ١١ و لهبهیانیهکی دیاریکراودا. له کاتی 
خۆیدا، باوەڕداران کۆبوونهوە بهههزارانیان نزیک دەریاچهکه. ئهویش قسهی لهگهڵ کردبوون و 
وتبوی: "ئێوە ههموتان باوەڕتان ههیه بتوانم بهسهر ئاودا بڕۆم؟"ههموو بهیهک دەنگ وەاڵمیان 

دابوەوە: "بهڵێ" ئهویش وتبوی "دەی کهواته هیچ پێویست ناکا من ئهوە بکهم." ههموو 
بهخۆشحاڵیهوە گهڕابونهوە ماڵهوە. 

لهوانهیه ژیان ههندێ له شته خۆشهکانی و جۆراوجۆریهکانی لهدەست بدات ئهگهر ههموو ئهمانه به 
زانستی ساردوسڕ پڕکرێتهوە. لهوانهیه ڕێگا بهخۆمان بدەین کهوا دڵخۆش بین به ئهبسهردیهکان، 



ئهوان ناوەکهیان لهوەوە هاتوە کهوا دژی ههموو فێربونێک بون و وایان زانیوە کهوا توشی بهاڵ ئهبیت 
ئهگهر خۆت فێری ئهلفبێ بکهیت. لهوانهشه خۆش بێ بزانین ئهو کابرایهی ئهمریکای باشور که وای 

ئهزانی ئاژەڵی تهمبهڵ توانیبێتی له کاتی الفاوەکهی نوحدا له کێوی ئاراراتهوە تا پێرو ڕۆشتبێ – 
سهفهرێکی لهو جۆرە پێویستی به کۆڵنهدانێکی یهکجار گهورە و جوڵهیهکی بهڕاستی گهورەی 

پێویست بوە. پیاویکی ژیر ئهبێت لهزەت له شتانێکی باش ببینێ کاتێ شتی لهو بابهته زۆر بن، و زبڵی 
ڕۆشنبیرانهش زۆر ههیه بۆ خواردن ئهگهر کهسێک بیهوێ، لهم سهردەمه و له ههموو سهردەمێکدا.
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